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زاده آذربايجان 
هنوز از سفر عتبات نيامده، راهي كاشان شده بود تا براي مسجد 
كوفه چند تخته فرش تهيه كند. با هماهنگي ها الزم راهي منزلش 
در منطقه ابوذر تهران شديم. پيدا كردن آدرسش كار راحتي نبود. 
كمي گشتيم تا نهايتاً به منزلش رسيديم. تابلوي بزرگي كه عكس 
شهيدمهدي ابراهيم پوردخاني را در خود جاي داده بود، نشان از 
درستي مسير مي داد. در اولين ساعات صبح ميهمانش شديم و 
او به گرمي به استقبالمان آمد. لهجه شيرين آذري اش از همان 

ابتدا به دلمان نشست. 
به محض ورود به خانه چش��م مان به تابلوي نقاش��ي ش��ده اي 
از تصوير ش��هيد مهدي دخاني افتاد. كنار حاج غالمحس��ين 
مي نشينم. او متولد سال 1315و اهل تبريز است. مصاحبه مان را 
با نام و ياد خدا شروع مي كند و همان ابتدا با قرائت دعاي سالمتي 
امام زمان )عج( به حضرتش متوسل مي شود و به خاطر ورودمان 
به ماه محرم عرض ادب و س��المي بر امام حسين)ع( مي كند و 
روضه اي چند خطي مي خواند و مي گويد: »ما جزو يكي از طوايف 
بزرگ تبريز هستيم. پدرم انسان با خدايي بود. سال 42 به مكه 
مشرف شد. مؤذن مسجد بود. نماز شبش را كه مي خواند، براي 
اقامه نماز صبح به مسجد مي رفت و وقتي هم برمي گشت ما را با 
صوت زيبايش و قرائت آيه هاي قرآن بيدار مي كرد. من هم صوت 
خوبي داشتم. من و پدر مي نشستيم و با هم قرآن مي خوانديم. يك 
آيه او مي خواند و يك آيه هم من. خيلي صوت من را دوست داشت. 
از همان اول صبح فضاي خوبي در خانه ما راه مي افتاد. خيلي به 
قرآن خواندن عالقه داشت. من تا كالس ششم درس خواندم و 
بعد از آن به خاطر شرايط موجود آن زمان ترك تحصيل كردم. 
همان ايام پدرم همراه عموهايم يك كارگاه قندريزي راه اندازي 
كرده بودند و قند و شكالت توليد مي كردند، مدتي آنجا كار كردم و 
كمي بعد از آنجا بيرون آمدم. چند سالي در مغازه يكي از دوستان و 
عموي ديگرم به كار مشغول شدم. تا اينكه زمان خدمت سربازي ام 
رسيد. به خدمت سربازي رفتم. شش ماه بعد از ورودم به قسمت 
مخابرات پادگان منتقل شدم و بعد دوره مورس، سيم كشي و... را 
گذراندم. بعد از اتمام دوران سربازي براي خودم مغازه الكتريكي 
راه اندازي و شروع به سيم كشي س��اختمان و... كردم. سه سالي 

گذشت. الحمدهلل كار و كاسبي ام خوب بود. 
سال1338در تبريز با دوستاني معاشرت داشتم كه فرش فروشي 
داشتند و در كار فرش بودند. همنشيني با آنها باعث شد رفو گري 
و كارهاي مربوط به تعمير فرش را ي��اد بگيرم. كمي بعد مغازه 
الكتريكي ام را فروختم و همراه همان دوستان براي كسب و كار و 

زندگي به تهران آمديم.«

فرش فروش
حاج غالمحسين ابراهيم پور دخاني سال 1340 راهي تهران شد. 
اولين جايي هم كه رفت اداره برق ميدان شهدا بود. در امتحان 
ورودي شركت كرد و پذيرفته شد. اوضاع كارش خوب بود. تا سال 
1342 فعاليتش را در اداره برق ادامه داد. همان ايام بحث لوايح 
اصالحات ارضي مطرح و قرار بود از نيروهاي اداره برق هم به عنوان 
موافق امضا بگيرند، تمام نيروها بايد رأي مي دادند. يكي از دوستان 

بازاري حاج غالمحسين به او مي گويد شما چيزي را امضا نكن. 
غالمحسين هم روز رأي گيري به اداره برق نمي رود. همين اقدام او 

و چند نفر ديگر باعث مي شود از اداره برق اخراج شوند. 
حاج غالمحسين مي گويد: »وقتي اداره برق عذر ما را خواست، 
خيلي سريع از اداره بيرون رفتم و رو به آسمان كردم و گفتم خدايا 
تو روزي رساني. من براي كار به بازار مي روم. سال 1342بود كه 
براي كار به بازار فرش رفتم و در اين زمينه كارم را شروع كردم. 
همان ابتدا هم وارد كار فرش هاي خاص و آنتيك شدم. خيلي هم 
در اين زمينه تجربه كسب كردم. براي خودم دفترهايي تهيه كردم 
كه شناسنامه و مشخصات فرش ها را در آن ثبت مي كردم. خيلي 
زود كارم راه افتاد و فرش فروش شدم. با سفر به شهرهاي مختلف 

فرش هاي ارزشمند و قديمي ر ا مي خريدم و مي فروختم.«

 2 رفيق انقالبي
حاج غالمحسين سال 1343 ازدواج كرد. او دو پسر و چهار دختر 
دارد. مهدي دقيقاً يك سال بعد يعني سال 44 متولد شد. ايشان 
نه تنها پدر بلكه رفيق و همراه خوبي براي مهدي بود. وی مي گويد: 
»من زمان انقالب همراه با مهدي پسرم در فعاليت هاي انقالبي 
شركت مي كردم. مهدي صوت خوبي داشت. من عاشق صداي 

مهدي و قرآن خواندنش بودم.«
حاال اين بغض هاي گاه و بيگاه است كه دلش را مي لرزاند. به ياد 
مهدي و روايت از دردانه شهيدش كه مي افتد كلمات سخت بر 
زبانش جاري مي شود اما مادران و پدران شهدا درس آموختگان 

مكتب عاشورايند و بر آنچه در راه خدا داده اند وابستگي ندارند. 
حاال گويي دلتنگي و فراق 40 س��اله س��ر باز كرده است. حاج 
غالمحسين صدايش را صاف  مي كند و ادامه مي دهد: »مهدي 
پاس��دار بود. ديدن او در اين لب��اس من را به وجد م��ي آورد. از 
داشتنش ذوق مي كردم. خدا را ش��اكر بودم كه او در اين راه گام 
نهاده است. مهدي در پايگاه ايرانشهر خدمت مي كرد. هر وقت سر 
كار مي رفتم او را هم در مسيرم با موتور مي رساندم. آن زمان هم در 
شوراي محل بودم و هم در كميته مركزي. همان ايام بود كه از من 
خواسته شد با همين تخصصم در زمينه فرش به دادستاني بروم و 

با آنها همكاري كنم. من هم پذيرفتم و به دادستاني رفتم.«

حاج غالمحس��ين از روزهاي اعزام مهدي ب��ه جبهه مي گويد: 
»مهدي به من گفت پدر جان! مي خواهم  جبهه بروم. گفتم هر 

جا دوست داري برو. آن زمان 18سال داشت. 
 يك روز هم آمد وگفت آقا جان مسئولم شما را خواسته. گفتم 
باشد مي آيم. پيش مس��ئول مهدي رفتم. ايشان گفت حاج آقا 
مهدي مي خواهد به جبهه برود. گفتم من كاري با رفتنش ندارم. 

مهدي خودش مرد شده و مي تواند راهش را انتخاب كند. 
 مسئولش رو به من كرد و گفت ما شما را خواستيم كه مانع شويد، 

اما شما هم كه موافق هستيد.« 
همان شب حاج غالمحسين با خودش خلوت مي كند. عزم مهدي 
براي جبهه رفتن او را هم هوايي كرده است. وقتي مهدي به خانه 
مي آيد او را از تصميمش مطلع مي كند و مي گويد: »مهدي جان 
من هم فردا از مسئوالنم اجازه مي گيرم و همراه تو به جبهه مي آيم. 

من و تو رفيق هستيم بايد با هم باشيم.«
فرداي آن روز حاج غالمحسين پيش مسئوالنش مي رود و موضوع 
را با آنها درميان مي گذارد اما آنها مخالفت می كنند و مي گويند 

خدمت شما در دادستاني بس��يار ارزشمند است. خدمت 
پشت جبهه است و جايگاه بااليي دارد. 

پدر به خانه مي آيد و مهدي را براي اعزام به جبهه راهي 
مي كند. اواخر سال 1361 بود. 

  اناهلل و انا اليه راجعون
به روايت ش��هادت مهدي كه مي رس��يم پدر ديگر نمي تواند 

اشك هايش را پنهان كند، مي گويد: »مدتي از حضور مهدي در 
جبهه گذشت. يك روز ديدم زنگ خانه را زدند. دختر بزرگم گفت 

بابا جان با شما كار دارند. 
من داخل حياط رفتم. آن روزها منافقين خيلي فعال بودند. من 
هم چون در دادستاني مشغول خدمت بودم، بايد خيلي مراقبت 
مي كردم. آرام رفتم و دروازه حي��اط را باز و به بيرون نگاه كردم. 
پيرمردي را ديدم كه پشت در ايستاده است. تا چشمم به ايشان 

افتاد گفتم انا هلل و انا اليه راجعون.
پيرمرد كه صداي من را شنيد گريه كرد. گفتم چرا گريه مي كني؟! 
گفت حال شما را ديدم گريه ام گرفت. گفتم خبرت را بگو. گفت 
پيكر مهدي به معراج شهدا آمده است. ديروز از جبهه فرستادند.

همه اين صحبت را دخترم از پش��ت آيفون ش��نيده بود. وقتي 
وارد خانه شدم  س��راغم آمد و گفت بابا ماجرا چه بود و چه شد؟ 

گفتم هيچ.
گفت من همه صحبت هاي شما را ش��نيدم. مادرش خانه نبود. 

گفتم عزيز بابا فعالً حرفي نزن.«
سياه پوش حسين)ع(

منتظر شدم تا همسرم بيايد. وقتي رسيد گفتم خانم جان! برنج 
خيس كرده داريد؟ همان روز هم قرار ب��ود دو ميهمان از بناب 

برايمان بيايد. 
گفت بله، گفتم زياد مي خواهم نه ب��راي دو نفر! رو به من  كرد و 

گفت مهدي شهيد شد؟
نگاهش كردم نمي دانستم چه بايد بگويم، انگار خودش جوابش را 

گرفت و گفت اشكال ندارد. 
آماده شدم به معراج بروم. به مادر مهدي گفتم پيراهن مشكي من 

را بدهيد، مي خواهم به معراج بروم تا پيكر مهدي را ببينم. 
گفت براي چه پيراهن مشكي؟ ما فقط در عزاي امام حسين )ع( 

و اهل بيت )ع( مشكي و سياه پوش مي شويم.«
همين روايت هاس��ت كه ذهن را به سمت صحنه عاشورا و مادر 
وهب نصراني مي كش��اند. صبرش��ان، صالبتش��ان و ايمانشان 

ستودني است. 
تنها خواسته مادر شهيد از حاج غالمحسين اين است كه فرزندش 

را براي آخرين بار به خانه بياورد. 
پدر به معراج م��ي رود و او را زيارت مي كند. ش��هيد را مي بويد، 
مي بوسد و حرف هاي پدرانه را در گوش فرزندش زمزمه مي كند. 

شيشه گالب و دستان مادر
حاج غالمحس��ين طبق  قولي كه به مادر شهيد داده بود، پيكر 
را به خانه مي آورد. مادر با شيش��ه اي گالب به اس��تقبال جوان 
18 ساله اش مي رود. كنارش مي نشيند و آرام و آرام صورتش را 
با گالب مي شويد و با دستانش نوازشش مي كند. حاال ديگر همه 
چيز براي تشييع و تدفين آماده است. همه آمده اند، هيئت هاي 
عزاداري، اهالي محل، مردمي كه از آذربايجان خودشان را براي 
مراسم رسانده اند، تشييع عجيبي داشت شهيد مهدي ابراهيم 

پوردخاني...  
شهيد با همراهي مردم و دوستداران شهدا و بر دستان پر مهر پدر 
در خاك آرام گرفت. او مي گويد: »درهمان لحظات ياد آخرين 
وداع با مهدي افتادم. مهدي دو بار به جبهه اعزام ش��د. آخرين 
مرتبه، وقتي از دِر خانه بيرون مي رفت، به او گفتم مهدي جان 

پول الزم داري؟ گفت  نه پدر، خودم پول دارم. 
 اصرار كردم و گفتم حاال مبلغي بدهم ش��ايد الزمت شد. گفت 

نه بابا دارم.
خجالت كشيدم مهدي را ببوس��م و بدرقه اش كنم. از مادرش 
خواستم با مهدي برود و او را تا بيرون در خانه همراهي كند. من 
فقط از پشت به مهدي نگاه مي كردم. پسرم مهدي اهل قرآن و 
حديث بود و چند روز مانده به رفتنش مهدي اين حديث قدسي را 
بارها و بارها مي خواند: »من طلبني وجدني و من وجدني عرفني 
و من عرفني احبني و من احبني عشقني و من عشقني عشقته و 
من عشقته قتلته و من قتلته فعلّي ديته و من علّي ديته فانا ديته« 
من هم از همه جا بي خبر مي گفتم مهدي جان بس است، چرا 

اينقدر اين را مي خواني؟
مهدي رفت و در عمليات والفجر يك به شهادت رسيد.« 

 500 زائر كرباليي
من ت��ا س��ال 1382 در ب��ازار فرش مش��غول بودم. ي��ك روز 

پسردايي هاي همسرم به من گفتند ما مي خواهيم سه اتوبوس 
زائر به كربال ببريم. آن زمان شرايط سفر به كربال با توجه به شرايط 
منطقه و حضور امريكايي ها دشوار بود. از من هم خواستند آنها را 
همراهي كنم. من هم پذيرفتم. اين اولين سفر من به كربال بود. 

همسر و دخترم را هم همراه خودم بردم. 
شب عيد فطر قرار شد به كربال برويم. به ميدان حسن آباد رفتيم تا 
از آنجا راهي شويم. همانجا بود كه چشمم به جمعيتي باالي 500 
نفر خورد. به پسردايي همسرم كه باني سفر و اسمش محسن بود 

گفتم محسن چه خبر است؟ 
محسن گفت حاجي! 13 اتوبوس شديم. حدود 500 نفر. گفتم چه 

كنيم؟ گفت امام حسين)ع( كمك مي كند نگران نباش. 
بيشتر جمعيت خانم ها بودند. داخل هر اتوبوس يك نفر را نماينده 
گذاشتيم. هر طور بود آنها را به ايالم رسانديم. در ايالم با جمعيت 
بااليي كه گرسنه و تشنه بودند داخل يك مسجد شديم. مانده 
بوديم چه كنيم؟ ناگهان فكري به ذهنم رس��يد. از مسجدبان 
خواس��تم بلندگو را به من بدهد. بلندگوي مس��جد را به دست 
گرفتم و گفتم اهالي محترم ايالم ! همسايه هاي مسجد فاطمه 
زهرا )س( خواهش مي كنم دِر خانه هايت��ان را باز كنيد، زائران 
امام حسين)ع( آمده اند و پذيراي اين عزيزان باشيد. كمي هم به 

ما آب  جوش برسانيد. 
تا اين را گفتم مردم دِر خانه هايشان را به روي زائران باز كردند. 
زائران هم هر پنج، ش��ش نفر به خانه ها رفتند و از سرويس هاي 
بهداشتي و... استفاده كردند. تخم مرغ و تن ماهي تهيه كرديم و 

ناهار زائران را داديم و راه افتاديم.« 

 پاسپورت هاي با بركت
خوب يادم اس��ت وقت عبور از مرز پاس��پورت به ان��دازه كافي 
نداشتيم. همه پاس��پورت ها را جمع كردم حدود 40 پاسپورت 
شد. ما چند اتوبوس بوديم. پاسپورت ها را به اتوبوس اول دادم و 
گفتم وقتي مأمور آمد پاسپورت ها را باالي سرتان نگه داريد. او هم 
نگاه مي كرد همه پاسپورت دستشان است پياده مي شد. سريع 
پاسپورت ها را جمع مي كردم داخل يك كيسه و به اتوبوس بعدي 
مي رساندم. آن اتوبوس هم همينطور نهايتاً همه زائران را با همان 
40 پاسپورت از مرز عبور داديم. چه پاسپورت هاي با بركتي. همه 
اينها خواست امام حسين)ع( بود. ايشان هواي زائرانش را داشت 
اما وقتي به كربال رسيديم، وضعيت ناهار و شام و بحث جاي خواب 
زائران چندان مس��اعد نبود، آنها هم فقط من را مي ديدند و اگر 

گله اي داشتند به من مي گفتند. 

من هم مي گفتم خدا شاهد اس��ت من هم مثل شما زائر 
هستم و هزينه سفر هم داده ام. برخي طاقتشان كم بود و به 
من حرف مي زدند. نهايتاً اذيت شدم و بعد از زيارت سامرا 
و... وقتي زائران مي خواستند برگردند من ماندم. مي خواستم 

چند روزي را با امام حسين)ع( خلوت كنم.« 
 خادمي حرم اهل بيت )ع(

وارد حرم امام حسين)ع( كه شدم رو به آقا كردم و گفتم: »موالي 
من! آقاجان اين زائرها هرچه به من كنايه زدند و گله كردند من 
سكوت كردم و حرفي نزدم اما از ش��ما خواهشي دارم. فرصتي 
بدهيد كه خادمي حرمتان را كنم. فرصتي بدهيد كه بيايم و اين 
فرش هاي زير پاي زائرانتان را كه نياز به مرمت و شست وشو دارند  

سر و سامان دهم. من تنها خواسته ام از شما همين است. 
مي دانستم كه امام حسين )ع( صداي مرا مي شنود. زيارتم كه 
تمام شد به ايران برگش��تم. وقتي  خانه بودم يكي از داماد هاي 
برادر همس��رم براي عرض زيارت قبولي به خانه ما آمد. من هم 
آنچه بر ما گذشت و درخواست خودم از امام حسين )ع( را براي 

ايشان نقل كردم. 
ايشان تلفن را برداشت و با يكي از بچه هاي عتبات تماس گرفت. 
بعد موضوع را براي آن بنده خدا تعريف كرد و ماجراي تقاضاي 
من را از امام حسين )ع( برايش مطرح كرد. آن بنده خدا هم گفت 
كه ما مدتي است دنبال چنين فردي هستيم. بگوييد اول صبح 

فردا پيش ما بيايد. 
صبح زود پيش همان بنده خدا رفتم. خ��ودم را معرفي كردم و 
ايشان پنج حكم نوشت؛ يكي براي حرم اميرالمؤمنين)ع(، يكي 
براي حرم امام حسين)ع(، يكي براي حرم حضرت ابوالفضل)ع(، 
يكي هم براي سامرا و كاظمين. من با اين پنج حكم راهي كربال 

شدم. 
وارد كربال شدم و با مسئوالنشان صحبت كردم و هماهنگي ها 
انجام شد. بعد به حرم آقا ابوالفضل)ع( رفتم. بعد از هماهنگي به 
نجف، كاظمين و سامرا هم رفتم و حكم ها را نشان دادم. الحمدهلل 

كار به خوبي پيش رفت و قرار شد كار را شروع كنم.« 

فرش هاي حرم سيدالشهدا)ع(
ابتدا به انبار فرش حرم امام حسين)ع( سر زدم. 50 سالي مي شد 
كه فرش ها دست نخورده و شسته نشده بودند. فرش ها را بيرون 
آوردم و در دماي 50 درجه كرب��ال كارم را آغازكردم. فرش ها را 
پشت و رو انداختم تا آفتاب بخورد و نرم شود و خاك هايش بريزد، 
وسيله هم همراهم نبرده بودم. از بازار همانجا نخ و سوزن و وسايل 

مورد نياز را تهيه كردم. 
تمام قالي هايي را كه پاره بودند و نياز به مرمت داش��تند  مرمت 
كردم. شب ها دست هايم مخصوصاً اين دو انگشتي كه با آن نخ و 
سوزن را مي گرفتم درد مي كرد. انگشت ها را نگاه مي كردم و به 
آنها مي گفتم براي چه درد مي كنيد؟! شما براي آقا امام حسين)ع( 

كاركرده ايد، چه توفيقي از اين باالتر؟

 هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهلل 
شب ها فرش ها را مي تكانديم و روزها مي شستيم. ديدم دست 
تنها و بدون وسايل اصلي كار پيش نمي رود. به تهران برگشتم. 
رفتم و دستگاه خاك گيري، آب گيري خريدم و همراه شش نفر از 

بچه هاي رفوگر كه مي شناختم به كربال برگشتم. 
در كربال جايي به ما دادند كه وسايل را مس��تقر و شروع به كار 
كرديم. باز هم كار زياد بود. فرش ها نياز به مرمت داش��ت براي 
همين به تبريز رفتم و آنجا آگهي زدم و نوشتم هر كه دارد هوس 

كرب و بال بسم اهلل... 
چند نفري همراه م��ن آمدند. آنه��ا را به كربال ب��ردم و بعد از 
توضيحات الزم كار را به آنها س��پردم. گفتم شما اينجا باشيد 
تا من خدمت اميرالمؤمنين )ع( به نجف بروم.  فرش هاي حرم 
امام علي )ع( براي رفو نياز به پشم داشت. با يكي از دوستان در 
مشهد تماس گرفتم و ايشان ميزان زيادي پشم گياهي براي ما 
فرستاد. هنوز هم براي رفو و مرمت فرش ها از آن پشم ها استفاده 
مي كنيم. از آن روز به بعد در عتبات مشغول خدمت هستم و كار 
شست وشو و مرمت فرش هاي كربال، نجف، سامرا و كاظمين 

دست من است. 
الحمدهلل سال1390وارد سوريه ش��دم. كارگاه قاليشويي را در 
حرم حضرت زينب)س( راه اندازي و كار شست وشو و مرمت را 

آغاز كرديم.« 

بابا خوش گلمسن
ميان همكالمي مان با حاج غالمحسين ابراهيم پوردخاني از كربال 
و نجف و حرم قمر بني هاشم و س��امرا و كاظمين به حرم عمه 
سادات رسيديم. حال و هواي مصاحبه مان شبيه يك روضه بود و 
اين خادم اهل بيت)ع( ميان همه صحبت ها و خاطراتش گريزي 

هم به صحنه عاشورا مي زد... 
و حاال در انتهاي همكالمي مان با او به محضر حضرت زينب)س( 

رسيديم. 
حاج غالمحسين مصاحبه مان را با روايت خاطره اي از حرم بي بي 

به پايان رساند:
»اربعين سال 98 سوريه بودم. كنار ضريح حضرت زينب)س( 
رفتم و گفتم شما رشادت زيادي داشتيد، همينطوري كه به شما 
شيرزن نمي گويند خانم جان! زماني كه در محضر پدرتان بوديد 
از ايشان رشادت هاي زيادي آموختيد، زماني كه در قتلگاه بوديد 

خداوند شهامت و صبر زيادي به شما داد. 
يا زينب جان! يادتان اس��ت وقتي وارد مس��جد اموي شديد. 
آن خطبه تان را يادتان اس��ت. ش��ما بنت اميرالمؤمنين)ع( 

هستيد. 
براي بي بي روضه خواندم تا رسيدم به خرابه هاي شام. به لحظه اي 
كه سر مبارك امام حسين )ع( را براي دختر سه ساله اش آوردند... 

و زمزمه هاي رقيه)س( جان 
منزليم هرچند ويراندوربابا خوش گلمسن

حسرت فردوس رضوان دوربابا خوش گلمسن
كيمسه بولموروارندن ويرانه ده بوقدرشور
دمبدم ساعت به ساعت نور حق ايلر ظهور
ايليوبسن بوخرابه منزلي سن رشك طور
جلوگاه پورعمراندورباباخوش گلمسن... 

  شيريني هاي كوفه
متولد 1315 اس��ت ام��ا به گفته خ��ودش وقت��ي وارد عتبات 
مي ش��ود انرژي اش چند براب��ر مي گردد، به طوري كه س��ن و 
تاريخ شناسنامه اي اش را از ياد مي برد. حاج غالمحسين آلبوم 
عكس هايش را هم برايمان مي آورد و ورق به ورقش را با حوصله 
برايمان ش��رح مي دهد و تنها آرزويش اين است كه اينها بشود 

ذخيره آخرتش. 
اين همكالمي فرصت مغتنم و س��عادتي بود ب��راي همراهي با 
پدر ش��هيدي كه همه زندگي اش را وقف اباعبداهلل الحسين)ع( 

كرده است. 
انتهاي مصاحبه كه مي شود، دل كندن از او و خاطراتش كه گرد و 

عطر حسيني دارد، سخت است. 
در انتها حاج غالمحسين با شيريني هاي سوغات كوفه و چاي 

روضه پذيراي ما شد و با دعاي خيرش بدرقه مان كرد. 

گفت وگوي »جوان« با حاج غالمحسين ابراهيم پوردخاني كه سال هاست مرمت فرش هاي حرم  ائمه اطهار)ع( را بر عهده دارد

تنيدن تار و پود عشق در حرم اهل بيت )ع(
  صغري خيل فرهنگ

شنيده هايم از حاج غالمحسين دخاني بهانه اي ش�د تا به مالقاتش بروم. حاج غالمحسين 
ابراهيم پوردخاني مردي اس�ت كه س�ال ها همه دارايي و تعلقات دنياي�ي اش را رها كرده 
است و براي خادمي اهل بيت)ع( راهي عتبات شده و كارش مرمت فرش هاي قيمتي است. 
س�ال 82 ت�ا پاي�ش را ب�ه ح�رم ام�ام حس�ين )ع( گذاش�ت و چش�مش ب�ه 
فرش ه�اي ح�رم افت�اد، ي�ك حاج�ت ب�ر دل�ش نشس�ت و هم�ان را از ام�ام 
دعاي�ش ش�د.  گ�وي  آمي�ن  زود  ه�م خيل�ي  ارب�اب  و  حس�ين)ع( خواس�ت 
تنها يك سفر عاشقانه به كربال كافي بود تا دل حاج غالمحسين به ضريح امامش دخيل شود و 
حاال اجابت همان دعاست كه لباس خادمي را سال ها به تن او كرده است. او عشق را ميان تار و 
پود فرش هاي حرم اهل بيت)ع( مي تند تا شايد همين ها روزي به كارش آيد و دستگيرش شود. 
با او تماس گرفتم و قرار شد به محض بازگش�ت از عتبات خبرمان كند تا براي ساعتي پاي 
صحبت هايش بنش�ينم. در اولي�ن روزهاي محرم اين س�عادت نصيب مان ش�د كه با حاج 
غالمحسين كه پدر شهيد مهدي ابراهيم پوردخاني است همكالم شويم. آنچه در پي مي آيد 
ماحصل همكالمي ما با خادم اهل بيت)ع( ابو شهيد حاج غالمحسين ابراهيم پوردخاني است. 

منتظر شدم تا همسرم بيايد. وقتي رسيد 
گفتم خانم جان! برنج خيس كرده داريد؟ 
همان روز هم قرار بود دو ميهمان از بناب 

برايمان بيايد. 
گفت بله، گفتم زي�اد مي خواهم نه براي 
دو نفر! رو به من  كرد و گفت مهدي شهيد 

شد؟
نگاهش كردم نمي دانستم چه بايد بگويم، 
انگار خ�ودش جواب�ش را گرفت و گفت 

اشكال ندارد

وارد حرم امام حسين)ع( كه شدم رو به 
آقا ك�ردم و گفتم: »موالي م�ن! آقاجان 
اين زائرها هرچه به من كنايه زدند و گله 
كردند من سكوت كردم و حرفي نزدم اما 
از شما خواهشي دارم. فرصتي بدهيد كه 
خادمي حرمتان را كنم. فرصتي بدهيد 
كه بيايم و اين فرش هاي زير پاي زائرانتان 
را كه نياز به مرمت و شست وشو دارند  سر 
و سامان دهم. من تنها خواسته ام از شما 

همين است.«

سال 1342بود كه براي كار به بازار فرش 
رفتم و در اين زمينه كارم را شروع كردم. 
همان ابتدا هم وارد كار فرش هاي خاص 
و آنتيك ش�دم. خيلي هم در اين زمينه 
تجربه كسب كردم. براي خودم دفترهايي 
تهيه كردم كه شناس�نامه و مشخصات 
فرش ها را در آن ثبت مي كردم. خيلي زود 
كارم راه افتاد و فرش فروش شدم. با سفر 
به شهرهاي مختلف فرش هاي ارزشمند و 

قديمي ر ا مي خريدم و مي فروختم
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   حاج غالمحسين می گويد بار اول كه برای ترميم فرش های حرم حسينی رفته بود، 50 سالی می شد كه فرش ها شسته و ترميم نشده بود   


