به ياد برادر شهيدم مسيح اهلل حيدرپور
مسيح اهلل حيدرپور از بهاري هاي  2431است .سال آغاز نهضت امام خميني (ره) او از جمله كساني است كه
مشمول آن جمله امام است كه گفتند سربازان من ،و نيروهاي من در گهوارهاند.
مسيح از نوادر و نوابغ روزگار خودش است .از بچه هاي متدين و مسجدي محله كوچه كمال است .از وقتيي
كه به تكليف رسيد تا روزيكه به شهادت رسيد .از بچه هاي مسجد حاج سيد اسماعيل ميربد شهرضا بود.
زمانيكه به شهادت رسيد دانشجوي رشتة ترتيب بدني دانشگاه تهران بود و سيالن ورزش دانشيگاه تهيران در
خيابان  21آذر به نام او مزين شده است.
مسيح حيدرپور اولين شهيد و چهارمين فرزند پسر خانوادهاي است كه همة فرزندان آن خيانواده و پدرشيان
دفاع مقدس را تجربه كرده اند .متولد سال  2431است .دوره ابتدايي را در مدرسيه كييان و متوسيهه را در
دبيرستان سپهر شهرستان شهرضا در رشته تجربي گذراند .در سيال  2411دانشيجوي رشيته تربييت بيدني
دانشگاه تهران شد و در بهار  2412در خالل عمليات فتح المبين در محل سيايت  5و زمانيكيه از نيروهياي
تيپ  21علي ابن ابي طالب(ع)قم بود  ،در مصاف با يك يگان زرهي دشمن بعثي به شهادت رسيد.
مسيح با شروع جنگ تحميلي به نيروهاي بسيج پيوست و بارها در عمليات هاي مختلف شركت كرد و براي
آخرين بار در اسفند ماه  2411همراه با تيپ  21قم به جبهه شوش اعزام شيد .سيمت او در ايين عملييات
آر.پي .جي زن بود و بعد از ظهريكشنبه يكم فروردين ماه  2412در تك ايذايي عراقي ها در منهقه سايت 5
زمانيكه با آر .پي .جي به مصاف تانك هاي عراقي رفته بود هدف گلوله تيربار تانك قرار گرفت و به شيهادت
رسيد.
مسيح ا ...بعد از ظهرروز شنبه  23ارديبهشت سال  2431در خانه پدري ما در محله كوچيه كميال شهرضيا
توسط ماماي محلي به دنيا آمد .بچة بسيار شيرين و مهرباني بود و يادم هست در همان سال زمانيكه  1ماهه
بود دچار بيماري سينه پهلو شد و همة ما كه سينه پهلو را ميشناختيم فكر ميكرديم كه فوت ميي كنيد و
حقيقت را هم بگويم ما آن شب در خانه پولي نداشتيم كه او را براي معالجه به نزد دكتر ببريم .همسيايه اي
داشتيم به نام خانم كرباليي كشور جاوري كه همسر مرحوم حاج ابوالقاسم آقاخاني بود .كربالئي كشور در آن
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غروبي كه من هيچگاه يادم نمي رود مادر ما را صدا زد و به او گفت ما در خانه پول داريم .بيا پيول بگيير و
مسيح را ببر اقاي دكتر كلباسي او ببيند خدا رحمت كند مرحومه كرباليي كشور را و مرحوم دكتر كلباسيي
را كه سالهاست روي در نقاب خاك كشيده اند .مادرم پول را از كرباليي كشور گرفت و مسيح را نزد مرحيوم
دكتر كلباسي برد .آنچه در ذهن من مانده است تعدادي آمپول پني سيلين براي او نوشتند و با تزريق آن ها
به او كه در آن زمان داستان خودش را هم داشت ،مسيح از آن سينه پهلو جان سالم به در برد و زنيده مانيد
كه سرباز خميني باشد و در فتح الفتوح جنگ به شهادت برسد و امام به آن ها بگوييد كيه مين بير دسيت و
بازوي آن ها بوسه ميزنم.

اينجا بد نيست يادي هم از مرحوم حاج عبدالكريم احمديان داشته باشم كه آن زمان بهيار بهيداري شهرضيا
بود و منزل ايشان در محلة ما بود و هم محله اي ما بود .خدا رحمتش بكنيد .آن روزهيا آمپيولهياي يكبيار
مصرف نبود .سرنگ هاي شيشه اي بود كه پس از تزريق سيرنگ و سرسيوزن را در آب جيوش گذاشيتند تيا
استريل بشود .و آن شب ها من يادم هست كه با همان سرنگ ها تزرييق هياي مسييح هيم در منيزل حياج
عبدالكريم انجام شد .آن مرحوم مرد خدمتگزاري به مردم بود  ،بگذريم.
بعد از اين حادثه مسيح ديگر دچار بيماري سخت نشد و از همان كودكي به ورزش باستاني و شنا پرداخيت.
هم در ورزش باستاني صاحب سبك شد و پيشرفت كرد و هم در شنا به مرتبهي استادي رسيد .به طوريكيه
وقتي دانشجوي رشته تربيت بدني شد گيرا يش تخصصيي خيود را شينا انتخياب كيرد و بيا وجوديكيه عمير
دانشجويي او طوالني نشد از قهرمانان شناي كشور شد.
در خانه و در دوران محصلي شاگرد خصوصي سيف ا ...شد و سيف ا ...از او رزمنيده اي و مبيارزي درسيت و
حسابي ساخت .بدن او رشد بيشتري نسبت به ماها داشت به گونهاي كه وقتي به دورة متوسط آمد هر چهار
نفر ما هم هيكل و هم قد هم شديم مرحوم دايي فرج ما كه پدر شهيد نصراهلل (سيروس) جهيانمردي اسيت
هميشه مي گفت مسيح يك پهلوان به معناي واقعي است .و سيف ا ...هم در اين دوره آموزش هاي الزم را به
او مي داد كه هم در درس خوب پيش برود و هم در انقالب پيشتاز باشد و تيم ما براي انقيالب ييك تييم 3
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نفره خانوادگي شد كه تا امروز ساختار آن تيم باقي مانده است .اگرچه مسيح زودتر از بقيه به معبود رسيد و
جانانه در فتح المبين دين خود را اداره كرد  .سيف ا ...هم در  2431به او پيوست ولي تيم ما چهار نفره باقي
ماند .در ادامهداداش حجت و داداش امير هم به بازماندگان تيم  ،من و داداش حيدر پيوستند و تيم ما چهار
نفره ماند.
در عمليات فتح المبين تيم ما همه جبهه بودند .بعد از عمليات همگي به خانه برگشتيم .مرحوم پيدرم ييك
شب مرا صدا زد و گفت بابا ،مسيح به شهادت رسيده است  ،برويد جنازه او را پيدا كنييد و بياورييد و مين و
داداش سيف ا ...دوباره به جنوب برگشتيم روزهاي يكشنبه ،دوشنبه و سه شنبه پانزدهم ،شانزدهم و هفدهم
فروردين ماه  2412هر كجا كه احتمال وجود جنازه او را مي داديم و در معراج هاي شهدا سرزديم .او را پيدا
نكرديم.
بعد از ظهر سه شنبه هفدهم كه تصميم داشتيم به شهرضا برگيرديم بيراي آخيرين بيار بيه معيراج شيهداي
انديمشك رفتيم كه در حاشيه بيمارستان شهيد كالنتري بود .چند كانكس پر از شهيد گمنام بيود كيه قيرار
بود روز چهارشنبه  23فروردين ماه براي خاكسپاري به تهران اعزام شوند .با كمك يكي از پسيران مشيهدي
مانده علي كاظمي كه همسايه ما بودند وآنجا سرباز بود  ،مجدداً تابوتها را باز كيرديم و ييك ييك شيهدا را
ديديم .شايد چند تابوت ديگر مانده بود كه جنازه او را ديديم  .مسيح عادت ونشانه اي داشت كيه هير وقيت
كاري را با دقت و يا با سختي انجام ميداد زبانش را بين دندانهايش به حالت گاز گرفته نگه مي داشت .با اين
نشانه كه ديديم و نشانه اي كه شهيد آقا مجتبي بحريني به ما داده بود بيشتر دقت كرديم .آقا مجتبي به ما
گفته بود كه روز پنجشنبه  11اسفند ماه در داخل شهر دزفول مسيح را ديديم كه سيرش را تراشييده بيود.
(مسيح همه ساله قبل از عيد نوروز سرش را مي تراشيد كه وقتي عيد مي شد آثاري از زلف و مو در سيرش
نباشد .با هواي نفس اينگونه مبارزه مي كرد)
با ديدن زبان بين دندان ها و سر تراشيده با دقت به بررسي او پرداختيم .پوتين هاي او رامورد بررسيي قيرار
داديم .روي لبه پوتين هايش نوشته بود مسيح ا ...حيدرپور و اينهوري او را شناسايي كيرديم و هميان شيب
جنازه او را به سوي شهرضا حركت داديم .بعد از ظهر پنجشنبه نوزدهم جنازه او را همراه با چند نفير ديگير
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شهيد به اصفهان رسيد و بعد از ظهر روز جمعه بيستم فروردين ماه  2412او را تشييي كيرديم و در گليزار
شهدا به خاك سپرديم.
بعد از خاكسپاري او به خانه آمديم .از مرحوم پدرم پرسيدم شما چگونه و با آن صالبت و محكمي گفتيد كه
مسيح به شهادت رسيده است .پاسخ داد شام عيد يعني ساعات شب روز يكشنبه اول فروردين در عالم خواب
پدرم (باباجون) را به خواب ديدم كه وسط حياط خانه پدري سر مرا را كيه روي ييك چهارپاييه اي نشسيته
بودم ميتراشيد و وقتي نصفه از سرم را تراشيد مرا رها كرد و رفت .وقتي بيدار شدم فكر كردم كه چه اتفاقي
ممكن است بيفتد .به ياد جبهه افتادم .گفتم دكتر كه در بهداري است و جايش خوب است .مسييح و سييف
ا ...هستند كه در خط مي جنگند و زمانيكه داداش سيف ا ...هم برگشيت بيرايم قهعيي شيد كيه مسييح بيه
شهادت رسيده است
پس از تشيي جنازه او روز شنبه بيست و يكم فروردين ماه براي او ختم گرفتيم و مراسم شب هفت او را روز
جمعه  2412/2/11كه دوستان او بتوانند از تهران و اصفهان و قم بيايند برگزار كرديم .زمانيكيه رفقياي او از
تيپ  21قم آمدند گزارش دادند كه عصر روز يكشنبه يكم فروردين ماه كه عراقي با هيدف بير هيم ريخيتن
سازمان رزم ايران به تيپ ما حمله كردند .مسيح در كنار خاكريزي در حاليكه بليوز نايامي خيود را درآورده
بود دراز كشيده
و همرزم هاي او در آن جلسه گزارش دادند كه چه حماسه اي در آن عصر و مصاف با تانكها آفريده است و
به تنهايي دهها تانك عراقي را با آر پي جي شكار كرده است /.ق
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