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سخن گفتن از شخصيت و منش س���يد محمود دعايي آسان 
نيست. در هنگامه اي كه رقابت و سبقت در خودنمايی، ميان خيلي ها 
اندازه ندارد، او خود را پنهان مي كرد تا ديگران پيدا شوند و بدرخشند. 
در روزگاري كه مسابقه اشرافي گري است، سيد همچون دوران اول 
انقالب مي زيست. در روزگاري كه وهن و اتهام و ناسزا و فرياد، سكه 

رايج است، سيد به دقت نظاره مي كرد تا به احدي اسائه ادب نشود.
تكريم فاضالن و احترام اديبان و تجليل حكيمان و فرزانگان را 
گويي وظيفه پايان ناپذير خود مي دانست. به حدي به اين كار اهتمام 
داشت كه گاه تعجب برانگيز مي نمود. با دقت و از پشت عينك متن 
ريز صفحات آماده چاپ را مي نگريست و هر جا نام بزرگي، عالمي، 
حكيمي، اديبي، فرزانه ای آمده بود، به تناس���ب صفتي چون استاد، 
معظم، معزز، حجت االسالم، آيت اهلل، دكتر، مهندس و ... را مي افزود؛ 

به گونه اي كه همه تحريريه نيز ياد گرفته بودند.
براي مراسم بزرگداشت بزرگان كه دعوت مي شد، تقريباً همه 
دعوت ها را اجابت مي كرد و به محض ورود به مجلس در دورترين 
نقاط روي صندلي مي نشست و معموالً تالش ميزبانان و گردانندگان 
براي آوردن او به رديف جلو، بي نتيجه مي ماند. اما اگر يكي از اهالي 
تحريريه را به همراه داش���ت از همان اول او را به رديف هاي جلو 

مي فرستاد و خود در همان پايين مجلس مي نشست.
وقتي براي اداي سخنراني يا اهداي جايزه به روي صحنه دعوت 
مي شد، معموالً تواضع مي كرد. تواضعش هرگز تصنعي نبود. با صداقت 
و خلوص اعتقاد داش���ت كه بهتر از من براي اين كار وجود دارد اما 
تا آنجا تواضع مي كرد كه نرفتن روي صحنه موجب اس���ائه ادب يا 
كم انگاري فرد مورد تجليل نشود. اگر اينگونه احساس مي كرد روي 

صحنه و پشت تريبون مي رفت و معموالً با مزاحي سخن مي راند: »در 
جمهوري اس���المي قرار بر اين است كه مجلسی تشكيل نشود مگر 
اينكه آخوندي در آن سخنراني بكند!!  مرا چه به سخن راندن در جمع 
بزرگان؟ اما براي آنكه نيامدنم خداي ناكرده بي ادبي قلمداد نش���ود، 

آمدم... ببخشيد مرا...«
اما آنگاه كه سخن مي آغازيد، بسيار سليس، پاكيزه و با واژگاني 
فاخر و مؤدبانه س���خن مي گفت و به تناسب از بزرگان سخن به وام 
مي آورد. شعر مي خواند، ضرب المثل مي گفت، گاهي كه از خاطره اي 
تاريخي يا رفتاري انساني سخن به ميان مي آورد بي اختيار بغض مي كرد 
و اشك هايش جاري مي ش���د. بالفاصله هم از حضار عذرخواهي 
مي كرد... و با اين جمله تقريباً ثابت سخن را به پايان مي برد: خاك پاي 

همه شما هستم و دست همه شما را مي بوسم...
او بر روي صحنه و جلوي چشم و دوربين عكاسان نيز، دست 
بزرگاني از آس���مان ادب و عرفان و حكمت و هنر را بوسيده بود. با 
افتخار دست استاد شفيعي كدكني را بوسيد و برخي هنرمندان موسيقي 
سنتي ايران را. دست عطا احمدي )خير مدرسه ساز اسطوره اي كرمان( 
را بارها بوسيده بود و به گوشه روسري بانو قدس )بنيانگذار خيريه 
عظيم حمايت از كودكان س���رطاني � محك( بوسه زده بود، حتي بر 
دس���ت برخي هنرمندان اخالق مدار و استخوان دار سينما بوسه زد... 

همان طور كه بر دستان كارگران چاپ روزنامه بوسه مي زد.
اما هنگام بازتاب مراسم تجليل از فرزانگان آنجا كه متن سخنان 
خودش بود ، معموال خيلی مودبانه و در عين حال موكدانه خواهش 
می كرد متن سخنانش را حذف كنيم تا نامش هم نيايد. البته آنگاه كه 
انتشار سخنانش ، حق شناسی از آن اديب و حكيم و فرزانه بود اجازه 

می داد كه سخنانش منتشر شود اما عنوانش فقط » سيد محمود دعايی« 
بود. هرگز نمی گذاشت پيشوند حجت االسالم قبل از نامش بيايد چه 
رسد به حجت االسالم والمسلمين. يك بار خبرنگاری را كه عنوان 
حجت االسالم را در خبر خبرگزاری حذف نكرده بود، مبلغی جريمه 
كرد و پس از كوتاه زمانی همان مبلغ را به او پاداش داد. گفت اين برای 
آن است كه بداند من در اين دنيای بزرگ يك آدم عادی ام نه حجت 

االسالم نه هيچ كس ديگر...
براي دعايي اين مح���ور اخالق ديني يا كانتي، دروني و عميق 
و ريش���ه اي بود كه وقتي عملي را نيك مي دانست، نگران برداشت 
و قضاوت ديگران نمي ش���د )همان طور كه از روي تواضع ذاتي و 
خاكساري دروني در ديدار با يكي از شخصيت هاي سياسي حركتي به 
سمت بوسيدن دست او انجام داد و البته آن شخصيت هم مانع شد، اما 
در فضاي مجازي با اين توجيه بي پايه و حتي خنده دار كه آن كار تالش 
براي بوسيدن دست قدرت بوده است، جفاها و نامرادي هاي بسيار به 

سيد مظلوم روا داشتند(.
دعايي با خيلي ها فرق داش���ت. او به تمامي و عميقاً صرفه جو 
بود، محيط  زيس���ت را پاس مي داشت. در طبقه اي كه بود و در همه 
بخش هاي عمومي مؤسسه كه رفت و آمد داشت، المپ هاي اضافه 
را شخصاً خاموش مي كرد. سوزن ته گرد را از روي زمين برمي داشت 
كه اسراف نشود. تمامی مطالب و مقاالت و نامه هايي كه ايميل مي شد 
و آخرين صفح���ه اش، نصف صفحه خالي بود، آن نصف صفحه را 
به كمك يك خط كش مي بُريد و در كازيه مي گذاشت و به موقع از 
آنها استفاده مي كرد؛ آن هم در روزنامه اي كه هر روز به طور طبيعي 
كيلومترها كاغذ صرف چاپ مي شد... مهمان هر كه بود، فرقي نمي كرد 
كه يك خواننده عامي روزنامه باشد يا يك وزير، به تمامي و با همه 
وجود از او پذيراي���ي مي كرد. خودش معموالً كمتر و ديرتر از همه 
غذا مي خورد و آخرين دانه برنج را به كمك قاشق و نوك چنگال بر 

مي داشت تا ذره اي اسراف نكرده باشد...
سيد محمود 24 سال نماينده مجلس بود و 42 سال سرپرست 
بزرگ ترين موسسه مطبوعاتی كش���ود اما هرگز حقوق نگرفت و 
زندگی اش را شهريه طلبگی اداره می كرد. گاهی باورش هم دشوار 
اس���ت كه در قرن بيس���ت و يكم و در ميان هياهوی رقابت برای 
بهره گيری از امكانات ، كسی امكان برخورداری مشروع از همه چيز را 

داشته باشد اما آگاهانه و خود خواسته قناعت و استغنا را برگزيند.
سيد محمود هرگز براي خوشايند كسي، مدح نمي كرد يا نقدي 
بر زبان نمي راند. هر چه شايس���ته و درست مي  دانست انجام مي داد. 
زماني كه دولتي تغيير كرده بود و رئيس جمهوری جديد هنوز كابينه را 
نچيده بود، جمعي از فعاالن حوزه فرهنگ آمدند نزد ايشان و پس از 
مقدمه اي گفتند: آقاي دعايي شنيده ايم كه قرار است وزير ارشاد فالني 
باشد، اما به نظر ما اگر بهمان شخص باشد براي فرهنگ بهتر است، 
حتي براي روزنامه خودتان. براي آن هم استدالل هاي بسيار كردند. 
بعد گفتند آقاي دعايي، رئيس جمهوری از ما تأثير نمي پذيرد اما از شما 
تأثير مي پذيرد، شما اگر بگوييد حتماً مؤثر است. جايگاه و شخصيت 
و تاريخچه شما با همه فرق دارد. خواهش مي كنيم به ايشان بگوييد 

بهماني بسيار بهتر از فالني است...
سيد همه حرف ها را شنيد و آنگاه به آرامی و نصيحت وار گفت: 
دولتي عوض شده است، رئيس جمهوري آمده كه به مردم قول ها و 
وعده هايي داده، حاال هم بر اساس همان قول ها و وعده ها، برنامه اي 
دارد و بر اساس آن برنامه افرادي را چيده است كه با برنامه او سازگار 
باشند. درست است كه ش���خص بهمان ممكن است براي ما بهتر 
باشد، اما رئيس جمهوري مي خواهد كشور را اداره كند و بايد كسي 
را برگزيند كه با او همسو باشد و اين براي كشور بهتر است. من به 
رئيس جمهوری توصيه اي نخواهم كرد و از شما هم مي خواهم هر كس 

وزير شد، از او حمايت كنيد، تا بهتر بتواند كار كند...
سيد محمود، اسوه اخالق عملي و فضيلت های مهجور و كمياب 
انسانی بود. ما در اين ديار، چند نفر داريم كه با عمق جان منافع ملي 
را بر منافع شخصي و سازماني ارجحيت دهند؟ چند نفر داريم كه در 
مجلس ترحيم كسي كه حتی به او بي حرمتي هم كرده شركت كنند و 
برايش طلب مغفرت كنند؟ چند نفر داريم كه اصرار كنند تيتر و عكس 
كساني كه با او مخالف هستند، با زيبايي و آبرومندي در صفحه اول 

روزنامه بازتاب يابد...
رفتن دعايي، در روزگاري كه اين ملك تشنه فضيلت و اين نسل 
نيازمند الگوهاي عملي و زنده اخالق اس���ت، خسراني بزرگ است. 
نبود دعايی، جای خالی فضيلت های اخالقی و انسانی است. شايد 
زمان هاي درازي الزم باشد تا كسی بتواند جای خالی روح لطيف و 
اخالق انسانی و مهر و صفا و فداكاری و وفاداری او را پر كند... به قول 

شيخ اجل و استاد سخن، سعدي بزرگ: 
صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را 

تا دگر مادر گيتي چو  تو فرزند بزايد 

عليرضا خاني

سّید ! فضیلت هایت را با خودت نبر
ما سخت به آن نیاز داریم
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هرگز نميرد آن كه دلش 
زنده شد به عشق. با دل پرخون 
و پريش���ان و بس متأثر، اين 
ضايعه عالم سوز و كمرشكن، 
يعني درگذشت شخصيت بسيار 
بزرگ را كه زب���ان و بيان از 
تبيين آن نارسا و قاصر است، 
به خانواده بس بزرگ و داغدار 
»دعايي« و هم���ه همكاران و 

همياران دانش���مند آن حضرت كه عمري كرامت هاي روحي و 
كرائم اخالق او را لمس كرده و در سايه محبت هاي بي شائبه ايشان 

سپري كرده  اند، ناباورانه تسليت عرض مي كنم.
دعايي را بش���ر گفتن سزا نيست

َمَلك را آدمي خواندن، نش���ايد
گمان���م مادر گيتي پ���س از اين

يكي فرزند همچ���ون او نزايد
و يا ب���ر عالم ناس���وت، ديگر

پري در كس���وت انس���ان نيايد
نديدم در جه���ان مانند او كس

بكاه���د از تن و ب���ر جان فزايد
قناع���ت بر گليم���ي كهنه برزد

ولي س���ر بر در س���لطان نسايد
به يك لبخن���د پر از مهر و رأفت

دل افس���رده را، خ���رم نمايد
بدانيد اي جهان خ���واران دنيا!

كه دنيا بر كس���ي دي���ري نپايد
خوش���ا آن كس گره از كار مردم

به صد لطف و محبت برگشايد
و همچ���ون او زخاطرهاي پرغم

غبار محن���ت و غ���م برزدايد
ش���نيدم بلبلي در م���رگ گل ها

يكي نغمه به گلش���ن مي سرايد:
هر آن ك���س را جمال گل فريبد

بدو آدم ش���دن هرگ���ز نزيبد

با تأثرات نامحدود، علي كاظمي اردبيلي- 1401/3/16

امروز طي تماس تلفني، 
صداي گ���رم و عزيز اديب 
فرزانه و ش���اعر و نويسنده 
معاصر استاد دكتر محمدرضا 
ش���فيعي كدكني را شنيدم كه 
بزرگوارانه و فروتنانه، درگذشت 
حاج آقا دعايي را تس���ليت 
گفتند و فرمودن���د كه بنده از 
جانب ايشان به همه همكاران، 

نويس���ندگان و مجموعه روزنامه اطالعات اندوهباش و تسليت 
بگويم. زيرا فقدان ايش���ان، حقيقتاً لطم���ه اي بزرگ به روزنامه 

اطالعات است كه به سختي ممكن است جبران شود. 
نه تنها روزنامه، كه در سطح كشور هم ما شخصيتي مانند ايشان 
نداشته ايم و اگر داشته ايم اندك بوده اند. زيرا فروتني و خصوصيات 
آقاي دعايي به گونه اي بود كه خيرخواهي و جوانمردي را بازتاب 
مي داد و به ويژه در حرمت گذاري و تواضع نس���بت به رجال و 

شخصيت هاي فرهنگي و هنري، آنها را دلگرم مي كرد.
 استاد شفيعي به خانواده آقاي دعايي و فرزندان و پسر ايشان 
كه در امور فرهنگي با انگيزه و اشتياق فعاليت دارند نيز تسليت 
گفتند. س���پس فرمودند نه فقط به همكاران و دست اندركاران 
اطالعات و خانواده آقاي دعايي، كه به ملت ايران تس���ليت بايد 

گفت و خداوند آن مرد بزرگوار و جوانمرد را بيامرزد.
من هر چ���ه از آقاي دعايي ديده ام ج���ز نيكي و نجابت 
و انس���انيت چيز ديگري نبوده اس���ت. او مصداق همين شعر 

ابونصرشاهي است كه: 
دانش و آزادگي و دين و مروت

اين همه را بندة درم نتوان كرد... 
و او نكرد.
پيام محمدرضا شفيعي كدكني

تنها ذات مقدس او پاينده است

اسوه نيكي و نجابت

جهان و عصر به هم ريخته و آش���فته و زندگی ناموزون ما در اين 
زمانه و روزهای پر آش���وب و پر غوغا، پر اس���ت  از حوادث تلخ و 
ش���نيده های غيرقابل تصور و غيرقابل باور؛ درست عين خبر ناگهانی 
درگذشت شادروان آقای سيد محمود دعايی كه چون صاعقه ای نابهنگام 
بی رحمانه بر ما تنهايان فرود آمد و بس���ياری كه او را از دور و نزديك 

می شناختند در شوك و ماتم و عزا فرو برد.
آنانی كه از سر صدق گفتار و رفتار، در زمان حيات آقای دعايی 
پيرامون كردار و كرده ها و س���جايای او از سر انصاف سخن گفتند و 
حمايت ها كردند نيز چون او گامی  به سوی تعالی جامعه برداشتند و 
اقدامی كردند در مسير  آزادگی و عدالت و ستايش ساده زيستی، فروتنی، 
مردم داری، صداقت، معرفت، راستی و پاكدستی و دوری از ريا و دروغ 
و دغل وحمايت از فرو افتادگاِن به ناحق و مظلومان و فرودس���تان، در 
عين حمايت از همه تنهاماندگاِن انديشه ورز و فرهيختگان و هنرورزانی 
كه دل در گرو ملك و ملت داش���تند و به هر دليل در كوی بی نامی از 

ياد رفته بودند.
ذره ای از عش���ق و ايمان خود به ايرانيت و اس���الميت را ناديده 
نمی گرفت و همه پاك سيرتی و نيك رفتاری  او ملهم از ايمان راسخش 
بود؛ ايمانی كه  نه همان گون���ه بود  كه از ابتدا بود، بلكه روز به روز با 
گذر زمان سير تكاملی بيشتر و برتری را طی كرد. ايمان و رفتاری كه 
بدان باور داشت. او آزادمردی بود كه كه همه افكار و عقايد را می شنيد 
و تحمل می كرد و  از بخت خوب بس���ياری از وجوه آن در كارنامه 
روزنامه اطالعات مورد مديريت او از سال ۱۳۵۹ تاكنون در مقابل  نگاه 
و داوری ماست. حرمت همه انديشه ورزان و خردپيشگان  و هنرورزان 
را داشت و خاضعانه با پای خود به سوی آنان می شتافت تا شايد گرهی 
از پای آنان بگش���ايد. بی شك در فردا و فرداها باز كسانی كه تاكنون او 
را غيرمنصفانه  نقد يكس���ويه می كردند يا در حوزه صنفی او را رقيبی 
برای خود می ديدند، به رسم مألوف اين مرز و بوم و براساس فرهنگ 
ستايش از ميان ما رفتگان، برای او خواهند نوشت، اما نمی توان پذيرفت 
كه  برخی كه در زمان بود و حيات  او نغمه های ناساز كوك می كردند 
و به جای برداشتن سنگی از مقابل او، سنگ هايی بر راهش می نهادند، باز 
به مديحه سرايی برخيزند كه او در حيات خود نيز از رياورزی و دروغ و 

ستايشگری نسبت به خود  همواره گريزان بود.
او از نگاه چون منی كه بس���يار با او مأنوس بوده ام، رستگار  شده 
است. او آمرزيده  شده است و از اين سرای پر محنت رهيده است و  در 
جوار حضرت حق آرام گرفته است؛ اما ضايعه و فقدان او بی شك يك 
ضايعه جبران ناپذير و يك مصيبت بزرگ برای ما خواهد بود و ديری 
نخواهد پاييد كه نبود او و خالی بودن جايگاهش بر بس���ياری از ما و 
به ويژه جامعه فرهيخته كشور عيان خواهد شد. سيد محمود دعايی عزيز 
صفات بارز بسياری داشت كه كتاب ها پيرامون آن می توان نگاشت؛ اما 
ساده زيستی و راستی و صداقت و دوری از ريا و تزوير و خودبرتربينی 

از صفات برجسته او بود.
او كه پس ازس���ا لها دوری از مام ميهن  به ايران باز آمد، نه خانه 
داش���ت و نه هيچ مسكنی و مدت ها در آپارتمان كوچكی نزد يكی از 
اقوام خود به همراه خانواده بزرگوارش  زندگی می كرد و من اين شانس 
را داشتم كه در آنجا نيز ش���بی به ديدار او بروم. بعد از دريافت حكم 
سرپرستی مؤسسه اطالعات و شركت ايران چاپ، نهايتا در غرب تهران، 
حدود س���ال های پس از ۱۳۶۰ صاحب منزل كوچكی شد كه تا اين 
ايام بدون هيچ تغيير در آن خانه ماندگار بود و گذر زمان و تغيير فضای 
نوع زندگی ديگران در او مؤثر نب���ود . او علی رغم ثروت و امكانات 
مؤسسه  اطالعات و شركت ايران چاپ، تا اين روزها تنها با يك پيكان نه 
چندان خوش بر و رو، از اين سو به آن سو می شد و آن هم در تهران و 

برای امور كاری خود؛ در حالی كه 
عمده كاركنان مؤسس���ه در حين 
مأموريت های كاری با اتومبيل های 
مناسب تر توسط مؤسسه جابجا 
می شدند. به هنگام دريافت حكم 
سرپرستی مؤسس���ه از حضرت 
امام، با مراجعه به بزرگانی با كمال 
فروتنی بيان داشت من مدت ها در 
ايران نبوده ام و به مس���ائل ايران و 

تحوالت  گسترده امروز داخل كشور كمتر واقفم و به نوعی محترمانه 
از آنها خواس���ت كه به او نفراتی چند برای همكاری معرفی نمايند، و 
اين دقيقاً از سر فروتنی و بزرگواری و  خردورزی او برای پذيرش يك 

مسئوليت  بزرگ بود.
شرح اين ماجرا را ساليان پيش در سالنامه اطالعات )سال ۱۳۹۰( 
به تفصيل آورده ام و باز هم برخی جزئيات مكتوب شده را منتشر خواهم 

كرد.
داستان عدم دريافت حقوق در دوران نمايندگی مجلس شورای 
اسالمی و دريافت و بهره مندی  از هر گونه امتياز از امتيازهای رايج در 
مجلس شورای اسالمی را  كه بسياری بر آن واقفند هرگز مورد استفاده 
فرار نداد. در روزنامه اطالعات هم می دانم حقوقی بر نمی داشت و به 

همان شهريه طلبگی  خود اكتفا می نمود .
آقای دعايی در هيچ دورانی هر چند بس���يار  سخت و دشوار، 
علی رغ���م خطراتی كه او را تهديد می كرد، ت���ن به محافظ و نفرات 
همراهی كننده نداد؛ حتی در اوج ترورهای سال های نيمه اول دهه ۶۰. 
شايد بسياری ديده باشند كه آقای دعايی در برخی مهمانی های جمعی 
به مناس���بت های مختلف از افطار تا ديگر مراسم با تعدادی ظرف غذا 
محل را ترك می نمود و اين عادت هميش���گی او بود. او كم غذا بود 
ب���ه داليلی، هم غذای خود را به كناری می نهاد و هم از اضافه غذاهای 
صاحب مجلس برمی گرفت و همه اين ها را با فروتنی در مسير بازگشت 
يا در اطراف محل سكونت خود در اختيار فقيران و نيازمندان و مأموران 
شهرداری در حال نظافت می نهاد. هميشه بدين راه و رسم  مصر بود، 
اويی كه در طول روز به جهات مختلف و متعدد با بسياری از بزرگان 
علمی و ادبی و سياسی و فرهنگی حشر و نشر  و ديدار داشت و  برای 
اعتالی فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی تالش می كرد، هيچ گاه اين گونه 

رفتارهای به ظاهر كوچك و ساده  را فراموش نمی كرد.
او حتماً مهمانان خود را از طبقه چهارم تا در خروجی و كنار اتومبيل 
همراهی می  كرد و به بسياری از آدابی كه برخی بدان معتقد بوده و بدان 
شيوه عمل می نمايند و آن را نشانه بزرگی و … خود می دانند،  اعتقادی 
نداشت. در مجالس حتماً برخالف سايرين از نشستن در صفوف اول 
و در صدر مجلس خودداری می كرد و همان صفوف ميانی يا نزديك 
به  ورودی را بر می گزيد و حتی با اصرار ديگران نيز حاضر به تغيير جا 
و مكان خود نمی ش���د.  بی هيچ ترديد، زندگی، رفتار و اخالق او مايه 
عبرت و مملو از آموزه های  اخالقی و معنوی است كه بسيار بايد از آن 

آموخت و آموزاند .
 آری »س���يد محمود دعايی« ، »سيد محمود دعايی«  است.  اويی 
كه كمتر مشابهی  چون خود داشت؛ گوهری و دری ناياب و كمياب 
و چه درست گفته اس���ت آن هنرمند نامی كه: هر چه ديگران مهربان 
نبودند، او مهربان بود و هر چه ديگران ساده زيست نبودند او ساده زيست 

بود. روانش شاد.
بهرام قاسمی- سردبير اسبق روزنامه اطالعات
و سفير سابق ایران در فرانسه

»سيد محمود دعايی«، »سيد محمود دعايی«  بود
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ْحمُن ُوًدّا  الِحاِت َس���يَْجَعُل لَُهُم الَرّ إَِنّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الَصّ
)مريم/۹۶(

س���يد محمود دعايی فرزند حجت االسالم سيد محمد دعايی 
يزدی معروف به س���يد محمد زارچی در 27فروردين ۱۳2۰در يزد 

متولد شد.
چهارساله بود كه از پدر دور افتاد و به مادرش دركرمان پيوست 
و نزد مادر رش���دكرد. به گفته خودش: »در دوران نوجوانی به دليل 
پايبندی های عميق مادرم و تربيت ريشه ای مذهبی به معارف مذهبی 

عالقمند شدم و تصميم گرفتم به سلك روحانيت دربيايم.« 
دعايی پس از پايان دوران دبيرستان، در مدرسه معصوميه كرمان 
به تحصيل علوم حوزوی مشغول شد. اين دوران همزمان بود با آغاز 
نهضت روحانيت در س���ال های اوليه دهه ۱۳4۰ و شاگردی وی به 
س���لك روحانيت نزد مرحوم علی اصغر صالحی كرمانی، سرپرست 
حوزه علميه كرمان و آيت اهلل حاج شيخ محمد روحانی برای آموختن 
دروس ح���وزوی. به گفته خودش: »در آن دوران تحصيل، عالوه بر 
بهره گيری از فضايل علمی آيت اهلل روحانی، طوری شيفته سجايای 

اخالقی او شدم كه به عنوان الگو انتخابش كردم.«
دعايی در حوزه علميه كرمان  با برادران حجتی كرمانی و موحدی 
كرمانی آشنا شد و رابطه ای عميق با آنها تا پايان عمر برقراركرد و در 
همين ارتباطات بود كه در راه مبارزه سياسی قدم گذاشت؛ از جمله 
نخستين فعاليت های ايشان تهيه و توزيع تراكت هايی عليه شخص شاه 
در جريان سفر محمدرضا پهلوی به كرمان بود. به گفته خودش: »هنگام 

سفر ش���اه به كرمان تراكت هايی را تهيه كرديم. خود من كه در دوره 
دبيرس���تان تايپ را آموزش ديده بودم، دستگاه تايپی گرفتم.آنگاه در 
مدرسه يا منزل اعالميه ها و تراكت ها را چاپ می كرديم. اين تراكت ها 
عليه ش���اه و خطاب به مردم بود.« عالوه بر توزيع اعالميه، دعايی و 
دوستانش در جريان اين سفر اقدامات عملی نيز داشتند، از جمله به 

آتش كشيدن طاق نصرتی  كه برای خير مقدم برپاشده بود.
هجرت به قم

دعايی چندی بعد از قيام ۱۵خرداد  ۱۳42 از كرمان راهی قم شد 
تا در محضر آيات سلطانی، فاضل لنكرانی، مكارم شيرازی، سبحانی، 
اعتمادی و آق سيدرضا صدر، مكاسب و كفايه و رسائل را بياموزد. 
وی در همان حال به فعاليت های سياس���ی نيز می پرداخت. بعد از 
آزادی امام خمينی از زندان در سال ۱۳42 دعايی به ديدار ايشان رفت 
و از همان زمان رابطه عميق مريد و مرادی ميان وی و رهبر انقالب 
ايجاد شد. در جريان برگزاری جشنی كه به مناسبت آزادی امام خمينی 
در شهرقم برگزار شد، دعايی جوان نيز به عنوان يكی از مأموران ويژه 

انتظامات مراسم خدمت كرد.
بعد از تبعيد امام خمينی به تركيه و از آنجا به عراق، فعاليت های 
سياس���ی طلبه ها و روحانيان طرفدار ايشان و از جمله سيد محمود 
دعايی، به شكل مخفيانه و با سرعت بيش���تر ادامه پيدا كرد. انتشار 
نشريات بعثت و انتقام از جمله اين فعاليت ها بود كه دعايی به همراه 
مرحومان ربانی شيرازی، هاش���می رفسنجانی، محمد جواد باهنر، 
سيدهادی خسروش���اهی و علی حجتی كرمانی در نشر و توزيع آن 

نقش داشت. وی درباره تهيه دستگاه تكثير و توزيع اين نشريات، چنين 
می گفت: »آن موقع هنوز معمم نشده بودم و كاله نمدی روی سرم بود 
و عبايی هم داشتم. دستگاه ]تكثير[ را در عقب تاكسی گذاشتم و به 
سرعت به ميدان شوش آوردم و از ميدان شوش با سواری به قم بردم 
و در منزل آقای شريفی قرار دادم ... در تهران ]با[آقای سيد محمدباقر 
مهدوی كرمانی... قرارگذاشتيم. من بسته های نشريه را در يك كارتن 
مشخص به دفتر ايشان منتقل می كردم و با كمك آشناهايی كه آقای 
باهنر در دانشگاه داشت، فردی از طرف انجمن اسالمی دانشجويان 

روز بعد می آمد وآنها را برمی داشت و توزيع می كرد.«
به جز نشريات مزبور يكی ديگر از فعاليت های دعايی و دوستانش 
در آن دوران، تكثير و توزيع اعالميه های امام خمينی بعد از تبعيد ايشان 
بود. اين فعاليت ها، حساسيت مأموران ساواك را برانگيخت و در همين 
ارتباط عده ای بازداش���ت شدند و تحت شكنجه، اسامی چند نفر را به 
ساواك گفتند. افراد بازداشت شده، دعايی را به نام موسوی می شناختند و 
از هويت واقعی وی اطالع نداشتند؛ به همين دليل ساواك در پی دستگيری  
موسوی، اهل كرمان بود. به گفته دعايی: »من ديدم هرچه موسوی هست 
را دارند می گيرند.« به همين دليل به توصيه دوستانش و از جمله هاشمی 

رفسنجانی كه از زندان پيغام داده بود، درصدد خروج از ايران برآمد.
پيش از آن، او يك سفر چند ماهه برای دور ماندن از چشم ها و 
ديدار با امام داشت. در همان سفر، كارت مدرسه علميه آقا سيد عبداهلل 
شيرازی را هم گرفته بود. اين كارت مجوز عبور در معابر و مفيد يك 

اقامت مخفی و نيمه مخفی بود.

دعایی
 از تولد  تا هجرت
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خروج از ایران
دعايی بعد از تأكيدات دوستان و همفكران، از ايران خارج شد و 
به همراه خود دو نامه نيز برد. در نامه اول از آيت اهلل منتظری خطاب به 
آقای قائمی تأكيد شده بود كه وی از كسانی است كه بايد به سرعت از 

ايران خارج شود و شما در اين زمينه به ايشان كمك كنيد. 
نامه دوم نوش���ته حاج آقا مرتضی حائری فرزند مرحوم حاج 
شيخ عبدالكريم حائری، مؤس���س حوزه علميه قم خطاب به آقای 
س���يد مرتضی خلخالی بود. آقای خلخال���ی در نجف از اصحاب 
آيت اهلل العظمی خويی بود كه ارتباط خوبی با آيت اهلل خمينی و ياران 
ايشان داشت؛ همچنين متولی چند مدرسه علميه درنجف بود و دارای 
امكانات نسبتا خوبی برای كمك به طالب. آقای حائری در نامه خود 
از آقای خلخالی خواسته بود تا در تهيه حجره و پرداخت شهريه به 

دعايی جوان ياری رساند.
دعايی همراه با نامه ها بالفاصله راهی آبادان شد و به ديدار آقای 
قائمی رفت. در مالقات با ايشان متوجه شد كه ساواك برای يافتن او 
به آقای قائمی هم مراجعه كرده است. در آبادان به توصيه آقای قائمی، 
عمامه سياه خود را برداش���ت و به جای آن با عمامه سفيد و همراه 
راه بلدی به نام صمد با پای پياده و بخشی هم با بلم، راهی عراق شد. 
پس از گذشتن از مرز، دعايی در برگه ای خبر سالمت خود را به همراه 

عمامه سفيد به صمد داد تا به دست آقای قائمی برساند. 
دعايی ش���ب اول اقامت خود در ع���راق را اين گونه توصيف 
كرده اس���ت: »او عمامه س���فيد من را گرفت و برگشت. من به اول 
جاده فاو رسيدم. برای اتومبيل های عبوری، دست بلند می كردم ولی 
نمی ايس���تادند.  هوا كه تاريك شد وحشت كردم. تنها وسط بيابان 
كشوری بيگانه بودم و هيچ آشنايی نداشتم. تصميم گرفتم در ميانه جاده 

بايستم و به هرقيمتی اتومبيلی را نگاه دارم.« 
درآن وانفس���ای شب، از قضا نخستين ماشينی كه از راه رسيد، 
ماش���ين پليس عراق بود كه او را با خود به پاسگاه برد. افسر مسئول 
پاسگاه با طلبه بازداشتی، همدلی نش���ان داد و نه تنها او را به ايران 
بازنگرداند، بلكه با راهنمايی او به مسافرخانه ای در بصره رفت و شب 
را در آنجا گذراند و روز بعد عازم نجف شد. در نجف بعد از زيارت 
حرم مطهر موالی متقيان به من���زل امام خمينی رفت. در مالقات با 
ايشان اعالميه تكثير شده را كه در جلد يك كتاب جاسازی كرد بود به 

آيت اهلل خمينی نشان داد. 
دعايی در نجف با توصيه آقای خلخالی در مدرسه سيد محمد كاظم 
طباطبايی اقامت گزيد؛ مدرسه ای كه مقررات ويژه ای داشت و طالب 

را به رعايت مقررات سختگيرانه ملزم می كرد.
رادیو صدای روحانيت مبارز

دعاي���ی بعد از تثبيت در نجف فعاليت های سياس���ی را خود 
پی گرفت و حجره وی در مدرس���ه طباطبايی، كانون س���ازماندهی 
مبارزات ايرانيان طرفدار، نهضت روحانيت و مخالفان رژيم شاه شد. در 
همين حجره يك برنامه راديويی عليه رژيم پايه گذاری شد كه در دو 

دوره و به مدت هفت سال ادامه يافت.
برنامه طراحي شده توس���ط دعايي و دوستانشان ابتدا از راديو 
بغداد تحت عنوان نهضت روحانيت به مدت 2۰دقيقه تا نيم ساعت  
پخش می شد و فقط حاج سيد مصطفي خميني از گرداننده آن يعني 

سيد محمود دعايي خبر داشت و الغير.
 در آن زمان تيمسار تيمور بختيار از عوامل كودتاي 28مرداد و 
نخستين رئيس ساواك به دليل اختالف با رژيم شاه و در مخالفت با 
او در عراق فعاليت می كرد، از جمله يك برنامه راديويي داشت كه از 

سوي عوامل بختيار از راديو پخش مي شد.
با موفقيت برنامه نهضت روحانيت، بختيار به همراه مسئول دفتر 
صدام كه آن زمان معاون رئيس جمهوری عراق و گرداننده اصلي نظام 
بعثي بود در محل راديو بغداد و با مس���ئول برنامه نهضت روحانيت 
به گفتگو نشس���ت. بختيار در گفتگو با  دعايي از ايشان خواست تا 
با ادغام برنامه خود با برنامه راديويي بختيار، همكاري مشتركي را با 
يكديگرآغاز كنند. دعايي بعد از مشورت با حاج سيد مصطفي خميني 
از پذيرش درخواست بختيار خودداري كرد. به گفته خودش: »ديگر 
برنامه را اجرا نكردم و به حاج آقا مصطفي گفتم ... من به اين آلودگي 

تن نخواهم داد. حاج آقا مصطفي هم سخنان من را پسنديد.«
به همين دليل به رغم فش���ارها و تهديدهای اطرافيان بختيار و 
عراقي ها، حدود يك ماه برنامه راديويي قطع شد ولي بعد از يك ماه، 
بختيار و حاميان عراقي اش مجبور به پذيرش خواست دعايي شدند و 

در نتيجه پخش برنامه از سر گرفته شد.
بعد از چندي عنوان برنامه راديويي نهضت روحانيت به »صداي 
روحانيت مبارز ايران« تغيير يافت و تحت همين عنوان روزانه به مدت 
4۰دقيقه از راديو بغداد پخش شد. به گفته دعايي بخشي از مطالب اين 
برنامه راديويي توسط تيمي كه سيد احمد خميني در تهران تشكيل 
داده بود و يكی از نويسندگان آن »سيد محمد خاتمي« بود تهيه می شد 

و به دست ايشان مي رسيد. عالوه بر آن مرحوم شهيد محمد منتظري 
از جمله كساني بود كه براي راديو مطالبي را آماده مي كرد و به عراق 
مي  ساند. به گفته دعايي: »بيشترين همكاري را با من، شهيد محمد 
منتظري كرد. ايشان نامه هاي خوبي برايمان مي نوشت و نوارهاي خوبي 
مي فرستاد. به عنوان مثال نوار سخنراني هاي قبل از تبعيد امام را كه در 
ايران بود براي ما مي فرستاد. به خاطر دارم كه مجموعه اين نوارها را 
در داخل محفظه پالستيكي خيلي محكمي پيچيده بود و در يك ظرف 

بزرگ عسل قرار داده بود و فرستاد.«
در راديو »صداي روحانيت مبارز ايران«، عالوه بر مطالب سياسي، 
سرودهاي انقالبي فلسطيني و مصري، آثار دكتر شريعتي، دفاعيات 
مبارزان و مخالفان رژيم شاه و اعالميه هاي سازمان ها و احزاب مخالف 

نيز پخش مي شد. 
در اوايل دهه ۱۳۵۰ با اوج گيري مبارزه مس���لحانه، دعايي نيز با 

سازمان مجاهدين خلق ارتباط نزديكي پيدا كرد. 
نخستين آگاهي از تشكيل چنين گروهي برمی گردد به جريان 
ربودن هواپيما و انتقال آن به بغداد. اعضاي سازمان مجاهدين خلق، 
هواپيمايي كه ش���ش تن از اعضاي آن را براي تحويل به ساواك از 
دبي به تهران مي برد در ميانه راه از مس���ير خارج  و آن را در فرودگاه 
بغداد به زمين نش���اندند. در ابتداي امر مأموران امنيتي عراق به مدت 
زياد اين افراد را به گمان آن كه مأمور ساواك هستند تحت شديدترين 
ش���كنجه ها قرار دادند. سازمان مجاهدين براي رهايي آنها از چنگال 
رژيم بعثي، فردي را براي ارتباط با آيت اهلل خميني و درخواس���ت 
دخالت ايشان براي آزادي زندانيان از سوي آيت اهلل طالقاني و آيت اهلل 
زنجاني فرستاد. وی مرتضي )تراب( حق شناس نام داشت كه قبال طلبه 
بود و از زمان حضور در حوزه علميه، دعايي را می شناخت و نامه ای 
آورده بود كه متن آن با مركب نامرئي نوش���ته شده بود و در حضور 
ايشان مرئي كرد؛ همان نامه  اي كه با آيه »انهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم 

هدي« آغاز شده بود.
امام خميني بعد از خواندن نامه به آقاي دعايي گفت كه در اين 
قضيه  دخالت مس���تقيم نخواهد كرد ولي به ايشان اجازه داد كه از 
راه هاي ديگر قضيه را پيگيري كند. دعايي از طريق ژنرال پناهيان كه از 
اعضاي قديمي فرقه دمكرات بود و رابطه خوبي با عراقي ها داشت، 
مأموران بعثي را متقاعد كرد كه اين افراد مخالفان رژيم شاه هستند و 

در نتيجه آنها آزاد شدند.
از آن به بعد رابطه س���ازمان مجاهدين با دعايي بيشتر شد وآنها 
س���عي كردند تا او را به عضويت در سازمان تشويق كنند؛ امري كه 
هيچگاه رخ نداد ولي همكاري ها ادامه يافت، از جمله آن كه دعايي 
سهم االرث خود را كه توسط برادرش فرستاده شده بود، به سه قسمت 
تقسيم كرد. با يك سوم آن به همراه مادر به زيارت خانه خدا رفت و 
دوسوم بقيه را به سازمان مجاهدين خلق بخشيد. سعيد محسن، عضو 
رهبري س���ازمان با اطالع از اين كمك اشك ريخت و بدون ذكر نام 
دعايي به اين مسأله اشاره كرد و گفت: »ما در قبال كمك يك معلم به 
ما كه در شرايط بسيار ساده زندگي مي كند، مسئوليم. ما اليق اين پول ها 
نيستيم. اين پول ها مسئوليت ما را سنگين تر مي كند.« دعايي در حالي 
تمامی سرمايه خود را براي مبارزه با شاه به سازمان داده بود كه خود در 

شرايط بسيار سخت زندگي مي كرد و زيستي بسيار ساده داشت.
در اين ميان او يك بار نيز براي نقل و انتقال برخي مجاهدان و از 
جمله شهيد محمد يقيني، مخفيانه به ايران آمد و در خروج از كشورآنها 

سخنراني در جمع كاركنان اطالعات۱۳۵۹/2/۱۰
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نقش مؤثري ايفا كرد.
با تغيير و تحوالت درون سازمان و تغيير ايدئولوژي، دعايی ارتباط 
خود را با آنها قطع كرد. يكي از اعضاي سازمان كه با دعايي در عراق 
در ارتباط بود، بعد از جدا شدن وي در گزارشي نوشت: »من تصورم 
اين است كه انتخاب فالني يك فريب و اشتباه بوده است و فالني عميقًا 
به مباني فكري آقاي خميني پايبند و نسبت به مباني تئوريك سازمان 
دچار شك و ترديد است و من فكر مي كنم در نهايت عنصر نامناسبي 

براي سازمان باشد.«
دعايي در بيان خاطرات خود از آن روزها مي گويد: »وقتي اين 
گزارش را خواندم، از يك طرف به دليل اين كه در خالل چند سال 
فعاليت در سازمان هنوز در عقايد فكري ام تزلزلي پديد نيامده است 
خوشحال شدم و احساس خوبي داشتم كه هم مسلمان هستم و هم به 
راه و خط امام اعتقاد دارم. از طرف ديگر، از اين كه مي ديدم از سوي 
سازمان شكي نسبت به من هست و نامبرده تلقي اين چنيني در مورد 

من دارد جا خوردم.« 
بعد از اين جدايي، دعايي از سوي سازمان مورد تهديد قرارگرفت 
ولي به رابط سازمان پوزخندي زد و گفت: از اين تهديدها نمي ترسم. 

 دعايي در نجف عالوه بر فعاليت هاي سياسي و حضور در بحث هاي 
حوزوي، از جمله نزديك ترين افراد در بيت امام خميني بود.

در مهر ۱۳۵۶ به همت شهيد محمد منتظري، سيد محمود دعايي 
و جمعي ديگر از روحانيان و نيروه���اي مبارز مقيم خارج از ايران 
اقدام مهمي صورت گرفت كه تأثير زيادي در فضاي آن روز برجاي 
گذاشت. اين اقدام برگزاري يك تحصن و روزه سياسي در كليساي 
س���نت مري در اعتراض به وضعيت وحشتناك زندانيان سياسي در 
ايران بود. آنها همچنين خواستار آزادي همه زندانيان سياسي از جمله 
آيت اهلل طالقاني، آيت اهلل منتظري، مهندس عزت اهلل سحابي، مهندس 
لطف اهلل ميثمي و چند تن ديگر شدند. اين اقدام جو تبليغاتي بزرگي 
عليه رژيم به راه انداخت. به دنبال اين اقدام، جمعي در تهران به رهبري 
مهندس بازرگان و دكتر يداهلل سحابي با تحصن و تظاهرات در صحن 

حضرت عبدالعظيم از آنها حمايت و پشتيباني كردند.
درگذشت شریعتی و حاج آقا مصطفي

در سال های پايان حضور در نجف، دو اتفاق به فاصله كمتر از 
شش ماه دعايی را سخت متأثر كرد. نخست فوت مشكوك دكتر علی 
شريعتی در لندن بود كه دعايی سخت به شخصيت و آرای وی عالقه 
داشت. در جريان تشييع و تدفين جنازه دكتر شريعتی در دمشق، دعايی 

فعاالنه مشاركت و همكاری كرد.
حادثه ديگر كه در آبان ۱۳۵۶ اتفاق افتاد، درگذش���ت مشكوك 
حاج مصطفي خميني بود كه رابطه اي عميق و دوستي صميمانه ای 
ميان آنها وجود داشت. نخستين كسي كه از اين اتفاق آگاه و بر بالين 

حاج آقا مصطفي حاضر شد، سيد محمود دعايي بود.
دعايی ماجرای فوت آقا مصطفی را اين طور نقل كرده اس���ت: 
»آن روز صبح برای تهيه نان بيرون رفته بودم. هنوز آفتاب نزده بود.  
ديدم ننه صغری  دارد فرياد می كشد و پای برهنه می رود و بر سرش 
می زند. پيرزن می گفت خاك برسرم شد، آقا بدو ... سراسيمه رفتم 
ديدم كه آن مرحوم پشت سجاده شان دراز كشيده اند ... بالفاصله خودم 
را به بيمارستان رساندم. آنها آمادگی نداشتند كه يك آمبوالنس بفرستند 
...حاج احمد آقا را خبر كردم و با يك تاكسی ايشان را به بيمارستان 
رسانديم. متأسفانه پزشك كشيك پس از معاينات اوليه تشخيص داد 
كه ايشان از دنيا رفته اند. با عاليمی كه روی پوست بدن وجود داشت 
مشخص بود كه مرگ طبيعی نبوده است. در خارج از بيمارستان يك 
ماش���ين نمره تهران بود كه پس از شنيدن خبر مرگ ايشان به طرف 

بغداد رفت.« 
دعايی بعد از درگذشت حاج آقا مصطفی بيش از گذشته به امام 
نزديك ش���د و در اداره امور بيت ايشان مشاركت كرد؛ از جمله در 
جريان هجرت امام خميني ازعراق به پاريس، نزديك به سه ماه درعراق 
ماند تا امور مربوط به خانواده ايشان را سروسامان دهد و بعد ازآن بود 

كه دعايی در پاريس به امام ملحق شد.
بازگشت  به ایران

دعايي در پرواز معروف به پرواز انقالب به همراه امام و سايرين 
به ايران بازگش���ت. چندي بعد از پيروزی انقالب از سوي رهبري 
انقالب به عنوان سفير ايران در عراق، تعيين شد و به بغداد رفت. دعايی 
درباره اين انتخاب به عنوان سفير در مصاحبه ای گفت:»وقتی مرحوم 
حاج احمد آقا آمد و اين پيشنهاد امام را به من داد، من به ايشان گفتم كه 
مصلحت نمی دانم سفيرشوم؛ زيرا به هرحال من سابقه كار ديپلماتيك 
ندارم ... اگر از ناحيه من به دليل ناآشنايی با سيستم و اصول ديپلماتيك 
خطايی سربزند، دامن روحانيت را می گيرد و من ترجيح می دهم سفير 
نشوم.... امام اين عدم پذيرش را حمل بر تقوا كردند؛ منتها فرمودند 
»در دوران اقامتشان، از آنجا كه واسطه امام با مسئوالن امنيتی و سياسی 
عراق بوده ام، اگر سفير شوم نشان دهنده نوعی حسن نيت از طرف ما 

است ... ايشان از من خواستند كه اين پيشنهاد را بپذيرم.« 
در عراق، دعايی اس���توارنامه خود را به احمد حس���ن البكر 

رئيس جمهوری عراق تسليم كرد و از بهار ۱۳۵8 فعاليت خود را به 
عنوان سفير جمهوری اسالمی ايران در عراق آغاز كرد. اما از چند ماه 
بعد تحركات بعثی ها عليه ايران شروع شد و تالش های دعايی برای 
جلوگيری از رشد تخاصمات ميان دوكشور به جايی نرسيد. از سوی 
ديگر با افزايش تنش ها، فشار بر مقامات و كاركنان سفارت ايران در 
بغداد نيز باال گرفت . اين فشارها سبب شد كه به دنبال اخراج سفير 
عراق از ايران در اسفند ۱۳۵8 دولت عراق نيز به دعايی دستور دهد 

كه ظرف 48ساعت خاك عراق را ترك كند.
روزنامه اطالعات

چندی بعد از بازگشت دعايی به تهران از سوی بنی صدر رئيس 
جمهوری وقت به عنوان سرپرست روزنامه اطالعات تعيين شد ولی 
ايشان قبول اين مسئوليت را به نظر و تأييد رهبر انقالب موكول كرد و 
در نتيجه بعد از صدور دستور رهبر انقالب از ارديبهشت ۱۳۵۹ رسمًا 
به عنوان سرپرست و نماينده امام، كار خود را در روزنامه اطالعات با 

جديت آغاز كرد.
دعايی بعد از قبول اين مس���ئوليت، تالش كرد بدون تغييرات 
اتوبوسی، فضای اطالعات و نشريات وابسته به آن را با انقالب همگام 
و همراه س���ازد. تزريق محدود نيروهای جديد به ويژه در تحريريه 
روزنامه و ساير نشريات با اين هدف صورت گرفت. به عنوان مثال 
او مديريت نشريه اطالعات بانوان را به خانم زهرا رهنورد سپرد يا از 

جالل رفيع و ... برای سردبيری روزنامه دعوت به همكاری كرد.
بعد از واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی كه به شهادت 
عده زيادی از مسئوالن و از جمله برخی نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی منجر شد و لزوم تكميل كرس���ی های مجلس، دعايی در 
انتخابات ميان دوره ای مجلس ش���ركت كرد و با آرای مردم تهران به 
نمايندگی مجلس انتتخاب ش���د. وی تا دوره ششم مجلس در مقام 
نماينده مردم تهران باقی ماند و از آن به بعد فقط اداره روزنامه اطالعات 

را بر عهده  داشت. در دوران نمايندگی به رغم آن كه كمتر در صحن 
علنی س���خن می گفت و از اين نظر با اعتراض برخی مواجه شد، 
ولی در كميسيون های مجلس و به ويژه كميسيون های امنيت ملی و 

امورخارجه فعال بود.
در طول سال های بعد از انقالب، دعايی عالوه بر انجام وظيفه در 
اداره مؤسسه اطالعات يا نمايندگی مجلس شورای اسالمی، از جمله 
كسانی بود كه حل مسائلی كه از طرق معمول به بن بست رسيده بودند 
و دشواری هايی را در پيش پای نظام ايجاد می كردند و نيز آشتی دادن 

نيروهای رنجيده از انقالب با نظام را عهده دار بود.
در اواس���ط دهه ۱۳۶۰ با بروز اشكاالتی در زندان ها، دعايی از 
سوی رهبر انقالب به همراه مجيد انصاری و ... به عنوان اعضای هيأت 
رسيدگی به زندان ها انتخاب شد. زندانيان سياسی آن دوران از تأثير 
بازديدها و گزارش های تهيه شده از سوی اين هيأت در تغيير وضعيت 

زندانيان آگاهند.   
يكی ديگر از اقدامات دعايی، قبول وساطت برای برای بازگشت 
افرادی بود كه به داليل گوناگون بعد از حوادث سال ۱۳۶۰ به خارج 
از ايران رفته بودند و بعد از چندی تصميم داشتند به كشور بازگردند. 
احمدعلی بابايی، حاج محمد شانه چی و ... از جمله اين افراد بودند 
كه با توجه به سابقه مبارزاتی آنها پيش از انقالب و عدم مشاركت در 

حوادث آن سال ها، دعايی نزد نظام برای بازگشت آنها كوشيد.
او همچنين مرجع تظلم خواهی كسانی بود كه بنا به داليلی حقوق 
خود را از دس���ت رفته می ديدند . نمونه بارز آن ها مرحوم دكتر امين 
رياحی، عنصر فرهيخت���ه ای بود كه بنا به قانون به دليل عضويت در 
كابينه های قبل از انقالب از دانشگاه اخراج و حقوق بازنشستگی وی 
قطع شده بود. مشكالت دكتر رياحی با پيگيری های متعدد و طوالنی 
مدت دعايی سرانجام حل شد و از اين نمونه ها بسيار هستند. همچنين 
بايد به مراجعات متعدد خانواده هايی اشاره كرد كه برای رساندن صدای 
خود به گوش مس���ئوالن نياز به واسطه ای داشتند تا صدای آنها را به 
گوش مسئوالن برساند. در همه اين موارد، دعايی با روی گشاده از آنها 
می خواست تا مشكالت و خواست های خود را بنويسند و به دست او 
برسانند تا او نيز آن را به دست مسئوالن مربوطه برساند. در اين موارد 
نيزبا فروتنی خاص خود می گفت: من كه كاره ای نيستم و  فقط يك 

نامه رسان هستم.
او در تمامی دوران بعد از انقالب چه در دوران سفارت و چه در 
مقام رياست مؤسسه اطالعات و چه در مقام نماينده مجلس، هيچ گاه از 
بيت المال حقوقی دريافت نكرد. هيچگاه با اتومبيلی به جز پيكان تردد 
نكرد. خانه او در يك منطقه متوسط شهر و در معياری پايين تر از حد 
متوسط جامعه بود. ساده زيستی و فروتنی و حسن معاشرت او زبانزد 

دوست و غريبه بود. 
دعايی عنصری به واقع پاك دس���ت و ب���ه تمامی معنا بری از 
آلودگی های مالی و اقتصادی بود. او نه تنها برای خود اين سخت گيری 
را داشت تا تن به چنين آلودگی هايی ندهد و زندگی خويش را به مال 
حرام نيااليد، بلكه اين سخت گيری را درباره فرزندانش هم داشت و 

آنها را نيز از چنين كارهايی پرهيز می داد و  بازمی داشت.
سرانجام پانزده خرداد ۱4۰۱ در سالگرد قيام خونين ۱۵ خرداد 
۱۳42، سيد محمود دعايی جان به جان آفرين تسليم كرد و به رفيق 

بلندمرتبه اش پيوست.

*تمام��ی ای��ن مطال��ب از كت��اب خاط��رات مرحوم 
حجت االسالم و المسلمين دعایی و پاره ای از مصاحبه های ایشان با 

مطبوعات برگرفته شده است.
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۶۱ سال پيش درست در چنين روزهايی كه امتحانات سوم راهنمايی به پايان رسيده و تعطيالت 
تابستانی آغاز شده بود، دست در دست پدرم- كه لباس روحانيت بر تن داشت – به مدرسه معصوميه 
كرمان و – به قول پدرم- سراغ »آسيد محمود، پسر آسيد محمد زارچی« رفتيم. جوانی با قامت بلند و 
عرقچينی بر سر، از حجره ای كه در ضلع شمالی مدرسه قرار داشت بيرون آمد و ما را به داخل دعوت 
كرد. پس از نشستی و گپ وگفتی و يادی از مرحوم » زارچی« توسط پدر، ايشان گفت: دلم می خواهد 
بنده زاده از فرصت تعطيالت تابستان اس���تفاده كرده و در خدمت شما و كسانی كه مناسب می بينيد، 
»جامع المقدمات« بخواند. سيّد با خوشرويی و مهربانی هرچه تمام تر پذيرفت و به اين ترتيب، باب آشنايی 

ما با مردی كه بيش از شصت سال افتخار دوستی او را داشتم گشوده شد.
از آن پس، هر روز به مدرس���ه معصوميه می رفتم، در حجره ايشان می نشستم، جامع المقدمات 
می خواندم، گاه با هم از اوضاع زمانه صحبت می كرديم و در پايان با صرف هندوانه و چای برمی گشتيم. 
گفتنی است كه پدرم با همه طالب و مدرسان مدرسه، از جمله مرحوم زنگی آبادی كه حاال فاميل »وثوق« 
اختيار كرده بود – مرحوم نيشابوری – مرحوم آشيخ جواد و برخی استادان از جمله آقای روحانی و ... 
آشنا بود و مرا به هر كدام می سپرد، دعوتش را بی لبيك نمی گذاشتند؛ اّما معتقد بود كه »آسيد محمود« از 
جنس ديگری است. در آن زمان آقای »فهيم« كه در آن زمان فاميل »سردری« داشت در همان مدرسه و 

كنار »آسيد محمود« ساكن بود.
در تعطيالت تابستان هر سال، اين همنشينی ادامه تكرار می شد، ضمناً در طول سال تحصيلی نيز هر 
وقت فرصتی به دست می آمد سراغ آسيد محمود می رفتم و از مجالست با او لذت می بردم. در اين ميان 

مرحوم »رادمنش« و مرحوم »ميرزا مؤمنی« نيز گه گاه در حجره ايشان اجتماع می كردند.
آسيد محمود، از همان زمان روحيه انقالبی داشت. يادم است در يكی از روزها، عصر هنگام، آقايی 
وارد مدرسه و يكراست، روانه حجره مرحوم وثوق شد. سيد گفت: اين آقا به نام منوچهری معاون ساواك 
است، بيا با هم برويم و به شيخ اشاره كنيم كه لُو نرود. اتفاقاً در همين زمان مرحوم فخر مهدوی هم از 
راه رسيد و سه نفری به حجره او رفتيم. زمانی كه وارد شديم، منوچهری داشت از وجوهاتی كه توسط 
شخصی به نام »ماشاءاهلل علی جوجو«! از عراق برای آقای خمينی فرستاده صحبت می كرد و آقای دعايی 

نيز می كوشيد تا با ايماء و اشاره به مرحوم وثوق بفهماند كه دردسر برای خود درست نكند.
پس از دستگيری آقای خمينی، يك روز به حجره ايشان رفتم، ديدم مشغول نوشتن است و تعدادی 
كاغذ نيز كنارش گذاشته است. همينكه وارد شدم، با خوشحالی گفت: بيا كاكو كنار من بنشين و هر تعداد 
كه ميتونی از روی اين شعر بنويس و بين رفقا تقسيم كن. ابياتی از آن سروده كه به يادم مانده، اين بود:

مسلمين خسته دل را زين الم دلشاد كن    شاه را گو مرجع تقليد را آزاد كن  
از ورق گردانی اين چرخ بد بنياد كن    گر نداری رحم و شفقت گو بيا انديشه ای 
يادی از آن روزهای نيمه خرداد كن    ای كه می خواهی دوام سلطنت از خون خلق 

اين ايام سپری شد تا موضوع تبعيد امام به تركيه و عراق پيش آمد، در اين زمان، آسيد محمود آن 
شادابی گذشته را نداشت و ديگر لطائفی كه اكثراً  
نمك كالم او بود ديده نمی شد. پيدا بود به چيزی 
می انديش���د كه با سرنوشت او گره خورده است. 
بعدها فهميدم كه او به رفتن نجف و پيوستن به مراد 
خود فكر می كرد و سرانجام به عراق رفت و اين 
رابطه برای مدتی تعطيل شد؛ هر چند كه شب ها 
صدای ايشان را از راديو عراق می شنيدم كه با اين 
جمله ها آغاز می شد: »شنونده عزيز، برادر مسلمان!« 
بعدها برايم تعريف كرد كه چگونه با برنامه ريزی 
مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی و همراه ايشان 
به ص���ورت قاچاق به عراق رفت���ه و مادرش – 
شادروان فاطمه متقی- چه قدر از دوری او بی تابی 
می كرده؛ همچنين از روزهايی كه مادر را به مكه 
برد و درگذشت او در نجف اشرف و اينكه امام بر 
جنازه او نماز گذارد. درباره توضيحات شادروان 
دعايی از روزهای سختی كه مأموريت های ويژه 
توسط امام به ايشان واگذار می شد نيز در مطلب 

ديگری خواهم نوشت. 
سرانجام دعايی با امام به ايران برگشت و پس 
از س���فارت عراق، به مديريت روزنامه اطالعات 
برگزيده ش���د. در نتيجه فرصت دوباره ای دست 
داد كه دوستی های گذش���ته ادامه يابد، طوری كه 
از همان روزهای نخس���ت اين مراوده آغاز شد و 
هر بار كه تهران می رفتم در محل سابق روزنامه، 
پشت ميدان امام به ديدار او می شتافتم و ايشان نيز 
هر وقت كرمان می آمد، مرا از ديدار خود بی بهره 
نمی گذاشت. تا اينكه سال ۱۳۶۶ بحث تشكيل مركز 
كرمان شناس���ی پيش آمد و چه كسی بهتر از آقای 
دعايی كه مورد مشورت قرار گيرد. يادم است وقتی 
در اين باره با ايشان صحبت كردم، با خوشحالی 
تمام، از اين موضوع استقبال كرد و گفت: مؤسسه 
اطالعات با همه امكانات در اختيار شما و به راستی 
كه به عهد خود وفا كرد؛ زيرا به جز اولين جلسه 
شورايعالی كه در سالن قديم استانداری برگزار شد، 
بقيه سی و پنج شورايعالی در مؤسسه اطالعات و 
با مهمان نوازی هر چه تمام تر ايشان برگزار شد. در 
اولين سمينار كه سال ۱۳۶8 در كتابخانه ملی كنونی 

برگزار شد نيز سيد محمود دعايی در سخنرانی خود گفت: وقتی آقای 
گالبزاده از من خواست كه در اين همايش شركت كنم، به دليل جلسه 
مهمی كه داشتم عذرخواهی كردم ولی وقتی فهميدم محل برگزاری 
س���مينار، كارخانه خورشيد )كتابخانه ملی كنونی( است، با شادمانی 
گفتم، آن جلسه را منتفی و در سمينار شركت می كنم، زيرا مادرم كارگر 
اين كارخانه بود و شب ها كه برای انجام شيفت كاری می آمد، مرا نيز 
با خود می آورد. در اين موقع بغض آقای دعايی تركيد و با گريه گفت: 
مادرم گوشه چادرش را روی زمين پهن می كرد و من سر بر دامن او 

می گذاشتم و می خوابيدم.
باری دعايی دلبسته كرمان بود و برای كرمانی ها سنگ تمام می گذاشت. همين دو هفته پيش كه استاد 
صوتی درگذشت، عصر هنگام با من تماس گرفت و گفت: جزئيات را بررسی كن و به من خبر بده. به 
اين منظور با دختر  آن مرحوم تماس گرفتم اما در دسترس نبود. چند دقيقه بعد، دوباره شخصاً تماس 
گرفت و گفت: چی شد و ... آن روز چهار بار با من تماس گرفت كه بتواند مطلب پر و پيمانی در اين 
باره تهيه كند؛ كما اينكه چنين كرد و با درج عكس مرحوم صوتی، ياد اين استاد گرانقدر را گرامی داشت. 

او حتی از اينكه عده ای روزنامه اطالعات را »كرمان نيوز« عنوان كنند، ابائی نداشت. 
مردمی بودن و پرهيز از خودخواهی چنان با جان و روح او عجين شده بود كه در مجالس مختلف، 
ردي���ف جلو را برای خود انتخاب نمی كرد و معموالً در همان رديف های وس���ط و ميان مردم عادی 
می نشست. همين چند هفتۀ پيش كه جلسه توسعه استان در تهران برگزار می شد، به رغم اينكه آقايان 
مهندس باهنر و مرعشی، مشتركاً ايشان را از رديف وسط به رديف جلو بردند، اّما چند دقيقه ای نگذشته 
بود كه دوباره بهانه ای پيدا كرد و به رديف وسط برگشت، مهم تر از همه اين كه وقتی در مطلبی كه پيرامون 
چگونگی جلسه توسعه استان نوشتم، به اين نكته اشاره كردم كه: »برخی سادات جليل القدر، به جای 
نشستن در رديف اول، متواضعانه ميان افراد عادی نشستند تا به ديگران بگويند شرف المكان بالمكين«، 

ايشان اين قسمت را از مقاله من حذف كرد و بقيه آن به چاپ رسيد.
هر وقت به كرمان می آمد، از همه س���راغ می گرفت. يك بار گفت، بيا به كتابفروشی های كمتر 
شناخته شده شهر سر بزنيم. با ايشان از كتابفروشی »طاقچه« شروع كرديم. مدير اين كتابفروشی وقتی 

نگاهش به ايشان افتاد چنان مات و مبهوت مانده بود كه انگار دست و پای خود را گم كرده است.
يك بار ديگر كه باز هم به كرمان آمده و با هم در س���طح شهر می گشتيم، به من گفت، اين روزها 
در شهر خبری نيست؟ گفتم اتفاقاً امشب مؤسسه »مفرغ« از يك هنرمند و چهره فرهنگی كرمان تجليل 
می كند. ايشان فوری گفت، بيا برويم. تعجب كرده بودم كه سرزده، بدون اطالع قبلی و دعوت رسمی، 
چطور ايشان را به آن جلسه ببرم، اّما چاره ای نبود؛ لذا راهی آن جلسه شديم. اتفاقا اولين كسی كه از ديدار 

دعايی شگفت زده شد، آقای لطيفكار بود و ... 
دعايی با اين بيت همشهری خود، خواجوی 

كرمانی زيست، آنجا كه گفت:
روز شادی همه كس ياد كند از ياران

ياری آنست كه ما را شب غم ياد كنيد
زيرا او انيس و مونس شب های غمزدگانی بود 

كه به ويژه بر آنها ستمی روا داشته بودند.
حتماً يار باوفای من و او »عطا احمدِی« عزيز 
راضی دارد كه اين موضوع را فاش كنم و بگويم 
ش���ادروان دعايی، از روزی كه متوجه شد بر اين 
خيّر مدرسه ساز، ستمی رفته است، تمامی تالش 
خود را به كار بست تا آن بی مهری را جبران كند؛ 
لذا عالوه بر درج مطالب گوناگونی درباره عطا، به 
تهيه و چاپ و نشر كتاب »عطای پهلوان« پرداخت 
و به رغم روحيه عرفانی و اشتياق به گمنامی او را 
به شهرت بيشتر رساند. مورد مشابه ديگر، يكی از 
وكالی دادگستری است كه هميشه تالش می كرد 
تا رنجش او را جبران كند و تا اندازه زيادی موفق 

هم شد.
باری سيد محمود دعايی، مردی كه درگوشه 
گمنامی از خاك دارالعباده يزد برخاست، روزگار 
كودكی و جوانی خود را در داراالمان كرمان گذراند 
و صحيفه ای به گستره هفتاد سال فراز و فرود به 
تاريخ س���پرد، از ميان ما رفت و از خاك بر افالك 
شد. او انس���ان بی ادعايی بود كه زندگی روزگار 
طلبگی اش با زمانه سفارت و وكالت و مديريتش بر 

روزنامه اطالعات هيچ تفاوتی نداشت.
او حشر و نشر با افراد عادی جامعه را افتخار 
می دانست و »مردمی بودن« مشخصه بی چون و 
چرای ايشان بود. او از پاك دست ترين مسئوالن نظام 
به شمار می رفت. بنايی كه او برای روزنامه اطالعات 
پی افكند، تا ده ها س���ال، ميعادگاه اهل فرهنگ و 

انديشه است.
بعد از وفات، تربت ما در زمين مجوی

در سينه های مردم عارف مزار ماست

سيدمحمدعلی گالبزاده
 مدیر مركز كرمان شناسی

دعايی؛ از بی نشانی تا بلندای آشنايی
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حاج آقا سيدمحمود دعايی، برای 
ما رس���انه ای ها، سرمشق انسانی آزاده، 
بی ريا، خوش مشرب و شجاع بود. خبر 
درگذشت اش، به اندازه همين واژه های 

پربار، تلخ و غمگنانه بود.
او در دوران نمايندگ���ی اش در 
مجلس شورای اسالمی، از كم نطق ترين 
نماينده ها بود و همين موضوع سبب 
شد برخی رسانه ها، اين موضوع را از 

باب انتقاد، مطرح كنند و اين ماجرا را يكی از نش���انه های كم كاری اش، 
بدانند. اما با شناختی كه از حاج آقا دعايی داريم، او زياد اهل حرف زدن و 

خودنماياندن نبود. اهل كمكاری هم نبود.
حاج آقا دعايی همواره نگ���ران بود؛ نگران اينكه حرفی بزند كه از 
صحبتش مطمئن نباشد. گفته ای به زبان جاری كند كه از حقيقت فاصله 
داشته باشد. اين مش���ی او، همواره در روزنامه تحت مديريتش، يعنی 
»اطالعات« حاكم بود. و همين مشی بود كه باز هم انتقاد برخی از رسانه ها 
را برمی انگيزاند، از اين بابت كه روزنامه اطالعات، رسانه ای خنثی است. 
در حالی كه اين روزنامه، سراسر به دنبال احتياط در مقابل خطا بود. هر 
چند كه چنين مش���ی و روشی، در دنيای رسانه ديروز و امروز، ناياب و 
كيمياست. حاج آقا دعايی، برای بيشتر ديده شدن و ايجاد موج و گرفتن 

امتياز، دست به انتشار هر مطلبی نميزد.
او همانگونه كار كرد كه زندگی می كرد. فاصله زندگی شخصی اش با 

زندگی حرفه ای اش، از يك تار مو نيز كمتر بود.
آنان كه با وی از نزديك ديدار و معاش���رت داشته اند، می دانند كه 
اصالح طلبی، برای او يك الزام نبود. الزام نبود كه با طرف مقابل، مخالفت 
كند. الزام نبود كه ايراد و ضعف های طرف خودش را نبيند. الزام نبود كه 
بين جريان ها، فاصله ايجاد كند. الزام نبود كه در مقابل آنكه مخالفش بود، 

لبخند نزد.
فلسفه كار حاج آقا دعايی، در يك كلمه خالصه می شد؛ انصاف. همه 
سويه ها و ابعاد اخالقی او نيز، از همين ويژگی، نشأت ميگرفت. شجاعتش، 
براساس انصاف بود. موضع گيری اش براساس انصاف بود. مهربانی اش بر 

اساس انصاف بود و انتقادش نيز بر همان اساس بود.
اصراری نيست كه بگوييم همه ما رسانه ای ها می بايد كه شبيه حاج 
آقا دعايی رفتار كنيم و چراغ راه ما، عملكرد و رفتار آن عزيز از دست رفته 
باشد. اصراری نيس���ت كه بگوييم رسانه خوب و معيار، روزنامه تحت 
مديريت او بايد باشد. هر كس براساس جهان بينی و نقطه نگاه اش، می بايد 
كه تصميم بگيرد كه چگونه بايد عمل كند. اما آنچه مهم اس���ت، منش 

منصفانه در برابر پديده های رسانه ای و جريان های موجود است.
انصاف، گمشده بسياری از رسانه هاست. دوم آنكه، بايد همگی ياد 
بگيريم همانگونه كه هس���تيم، بايد رفتار كنيم. همانگونه كه می انديشيم 
بايد بنويسيم. و البته اگر موضعی را قبول نداريم، برای رسيدن به مطامع 
و خواس���ته هايمان، رياكارانه برخورد نكنيم. ياد حاج آقا دعايی عزيز و 
دوستداش���تنی ما، همواره نزد ما رسانه ای ها گرامی خواهد بود. اميدوارم 

دعای خير او، بدرقه راه همه ما باشد.
عليرضا مرادی/ ایرنا

آن که انصاف داشت

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را
تا دگر مادر گيتی چو تو فرزند بزايد

درگذشت بزرگ مرد ش���رافت و نجابت و انسانيت و 
آزادگی و آزاديخواهی، مرحوم حجه االسالم والمسلمين حاج 
سيد محمود دعايی، داغ س���نگين و بار غمی بود كه بر دل 
دوستان و جامعه فرهنگی و مطبوعاتی و هنری كشور برنشست 
و اين خس���ران جبران ناپذير، همه را به ان���دوه و ماتم فرو 
برد. سيره، سوابق، شجاعت وآزادگی، اخالق، پاك انديشی و 
پاك زيستی دعايی الگويی بود كه همگان را شيفته و شائق خود 
می ساخت. سال ها در عرصه مطبوعات و چند دوره در كسوت 
نمايندگی، او را از مسير اعتدال واخالق و آزادگی و فروتنی 

به دور نساخت. 
در تكريم و تعظيم و اعزاز عالمان، متفكران، هنرمندان و 
اصحاب هنر و فكر و قلم، همواره شتاب می ورزيد. آسمان 
كه در اين روزگار كش���تی ارباب فضل و هنر شكسته است، 
مرحوم دعايی صفحه سوم روزنامه اطالعات را آيينه قدنمای 
اين مظلومان مغموم س���اخته و نام و ياد آنان را در آن صفحه 
می درخشانيد. از تنگ نظری ها، تعصب ها، جزم انديشی ها و 
انجماد فكری بری و بيزار بود. هركس در نخستين نشستی كه 
با او می داشت، شيفته اخالق و تواضع و بردباری اش می شد. 
حقير در جلسات متعدد و مكرر در سفر و حضر با اونشسته 
بودم. در هر نشستی از لحاظ اخالقی و خوش چهرگی نكته ای 
می آموختم. به خاطر نزديك���ی و ارادتش به امام خمينی از 
نجف تا آخرين روزهای حيات، صندوقی آكنده از خاطرات 

بود. برخورد و مواجهه ای 
كه ب���ا كارمندان و كاركنان 
مؤسسه اطالعات داشت، 
همه را ش���يفته و شيدای 
خود ساخته بود.  ای كاش 
چنين ش���يوه اخالقی و 
گشاده رويی، روشنفكری و 
روشن ضميری و پاك زيستی 
و حل���م و  مدارايی ميان 

روحانيون و ساير مسئوالن و ارباب مطبوعات فراگير قاعده 
می شد تا خشك مغزی ها و جزم انديشی ها و تحقير و تخريب 

و دشمن تراشی ها  از جامعه رخت برمی بست. 
دعايی از فردوسی  نيك آموخته بود كه:

بكوشيم تا رنج ها كم كنيم
دل غمگنان شاد و خرم كنيم

 و از حافظ ياد گرفته بود:
درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد

نهال دشمنی بركن كه رنج بی شمار آرد
 و از ناصرخسرو می دانست كه:

خلق همه يكسره نهال خدايند؛ هيچ نه بركن تو زين نهال 
و نه بشكن.

از خداوند علو درجات را برای اين نازنين مرد زنده در 
دل ها آرزو می كنم.

فاضل ميبدی

در سوگ دعايی

من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ، فمنهم من 
قضی نحبه ، و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال

يك چهره معتدل، يك ميهن دوست ، يك اهل جذب ، 
يك دوستدار اهل فرهنگ و دانش، يك درمانگر زخم خورده ها 

و يك مبلغ اسالم رحمانی هم رفت.
سيد محمود دعائی هم رفت.آنچنان كه كه همه انسان ها 
دير يا زود خواهند رفت، مهم اين است كه آدمی با كارنامه ای 
قابل قبول و نام نيك از اين سرای سپنج كه به سروده رودكی: 

مهر مفكن بر اين سرای سپنج
كاين جهان پاك بازی و نيرنج 
چيز ديگری نيست،  بگذرد. 

بگمان بنده كوچك، دعايی اين چنين رفت.
گذشته از آش���نائی ام  با نام او كه برای اولين بار در مهر 
ماه ۱۳4۶ در زندان قزل قلعه بگوش���م نشست و شاهد بودم 
كه  ساواك از زندانيان تازه دستگير شده با چه پشتكار همراه با 
شكنجه نشانی او را می طلبيد، تا اينكه خبر رسيد از ميهن خارج 
و خود را به نجف رس���انده است )چند سال پبش در مراسم 
ازدواج دختر آقای مدرسی نيا چگونگی خروجش از كشور 
تا رسيدن به نجف را برايم نقل كرد(، تا ديدار او برای اولين 
بار، ده سال بعد در خانه ايتاليا واقع در كوی دانشگاه پاريس  
كه به اتفاق چند تن از دوستان و همفكرانش از خاورميانه در 
نمايشگاه برگزار شده توسط  انجمن اسالمی دانشجويان در 
پاريس شركت كرده بود و بعدها در اعتصاب غذای كليسای 
سن مری در مهر ۱۳۵۶ و سپس در مهر  ۵7 كه همراه مرحوم  
آقای خمينی به پاريس آم���ده بود در خانه آقای دكتر احمد 
غضنفرپور و بعدها در نوفل لوشاتو و ...بارها ديدار و گفتگو 
حاصل شد، تا چند دهه اخير كه در مديريت روزنامه اطالعات 
می كوشيد به رغم موانع موجود از مشی اعتدالی و اصالحی و 
دف���اع از منافع ملی و عقالنيت و اهل قلم و فرهنگ و دانش 
و خدمتگذاران مل���ك و ملت تقدير كند و به اتفاق همكاران 
محترمش راه صواب را بنمايد و زخم خوردگان را مرهم باشد 

و حذف شدگان بناحق را جذب نمايد.
دعائی تالش داشت روزنامه اطالعات ترجمان رنگين كمان 
انديشه ورزان ميهن باشد و هر كسی كه دغدغه مردم و ايران و 
اخالق و دانش و ادب و  دين  را دارد، برای ارائه نظريات خود 

در اين روزنامه جايی داشته باشد.

رفتارش به رغم مناصبی 
كه داشت، با دورا ن طلبگی 
تفاوت نكرده بود. هرگاه در 
روزنامه حضور داشت خود 
به تلفن ها پاسخ می گفت 
و س���نگ صبور سخنان و 
مش���كالت  طرف گفتگو 

می شد.
هر جا احس���اس ضرورت حضور می كرد، به رغم آنكه 
خوشايند برخی جريان های تنگ نظر نبود، حضور می يافت و 
چهره يك عالم دينی مهربان و رحمانی و مردمی را به نمايش 
می گذاشت و با عمل خود چه بسيار افراد را با  چهره رحمانی 

اسالم و عالمان دينی متخلق به اخالق آشنا كرد.
آخرين بار كه با زنده ي���اد آقای دعائی  تلفنی صحبت 
كردم، چهارش���نبه 28 ارديبهشت گذشته بود كه از او دعوت 
كردم در مراسم افتتاح يكی از بخش های بيمارستان مرحوم 
آيت اهلل س���يدرضا فيروزآبادی در فردای آن روز در صورت 
امكان شركت كند كه فرمودند با آسيبی كه در جريان تشييع 
شهيد سليمانی ديده ام، توانائی ام كاهش يافته ، اما در صورتی كه 
حالم مناسب باشد شركت خواهم كرد، ولی خبرنگار و عكاس 

خواهم فرستاد.
تشكر كردم و گفتم نيازی به فرستادن خبرنگار و عكاس 
نيست و  راضی به زحمت شما در اين شرايط  نيستم و اگر 
دعوت كردم، هدفم حضور يك عالم دينی معتدل و مردمی 
و مهربان در جمع بود كه آن مرحوم خنده ای كرد كه سخنان 

بيشمار در آن مستتر بود.
خدايش رحمت كناد كه زندگيش با رويدادهای سال های 
پس از خرداد ۱۳42 عجين بود و در خرداد ۱4۰۱ نيز بلقاء اهلل 

پيوست .
تسليت به خانواده و بازماندگان و همكاران و همفكران و 
اصحاب قلم و فرهنگ و دانش و اعتدال و اخالق و مهربانی 

و ايران دوستان.
ياد و راهش گرامی و با اميد به اينكه روزنامه اطالعات 
و مجموعه وابسته همچنان در خط صالح و صواب و ادب و 

فرهنگ و منافع ملی راه بپيمايد.
محمد تركمان

کارنامه قابل قبول دعايی
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هوش���نگ مرادی كرمانی، نويسنده پيشكسوت ادبيات 
كودك و نوجوان در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمين 
سيدمحمود دعايی در گفتگو با ايسنا، درباره يار كرمانی خود در 
تهران اظهار كرد: چه می توانم درباره اش بگويم؟ ايشان آن قدر 
در مقابل های آدم های كوچك و بزرگ متواضع و فروتن بودند 
كه يك بار به او گفتم »پيش آمده از اين تواضع و فروتنی خسته 
شويد يا اين مس���أله برای تان دردسر و توهينی شود؟« گفت 
»بعضی ها گفته اند اما من برای اين حرف ها اهميتی قائل نيستم، 
از اين كه به بندگان خدا دارای هر نوع تفكر و عقيده ای، احترام 

بگذارم خوشحال می شوم.«
 بارها شنيده ام كه گفته اند دعايی تنها مديری در سرتاسر 
ايران است كه هر وقت بخواهيد می توانيد يك راست برويد 
اتاقش و با او صحبت كنيد، بی آن كه نگهبان و دربان و محافظی 
داشته باش���د. او همه را دوست داشت و به من كمی بيشتر 
لطف می كرد، بغل می كرد و بوسه های طوالنی روی صورت و 
پيشانی داشت. مرادی كرمانی با گريه افزود: يك روز به او گفتم 
آقای دعايی همه هنرمندان ايران با نماز شما به طرف جهانی 
ديگر می روند، شما چه محبتی نسبت به هنرمندان داريد، شما 
هنرمنددوست هستيد. هركسی را نگاه كنيد، خواهيد ديد دعايی 
برايش نماز خوانده است. او مرد بسيار مهربان و صميمی و آدم 

دردكشيده ای بود.
او س���پس با بغض خاط���ره ای از دعايی تعريف كرد: 
ساختمانی قديمی در كرمان هست كه االن به كتابخانه ملی 
كرمان تبديل شده است. زمان افتتاحيه عده ای از كرمانی هايی 
را كه در تهران بوديم، دعوت كرده  بودند و هركسی در آن جا 
صحبت می كرد و خاطرات خودش را می گفت. اين محل در 
گذشته كارخانه نخ ريسی بود كه انگليسی ها در زمان جنگ 
جهانی دوم تأسيس كرده بودند. آقای دعايی پشت ميكروفن كه 
رفت به جای اين كه حرف بزند، سرش را روی تريبون گذاشت 
و ش���روع به گريه كرد. همه مات شان برد كه چرا اين  كار را 
می كند. بعد از گريه گفت مادرم همين جا فوت شد، اين جايی 
كه االن كتابخانه شده است؛ مادر من خدمتكار اين جا بود، جارو 
می كشيد و سرفه می كرد. من بچه يتيمی بودم و می آمدم پشت 
ديوار)ديوار آجری بود( لقمه  نانی، گاه گوشت كوبيده بود و گاه 

پنير به من می داد كه ناهار بخورم و مدرسه بروم.

 مادرم می پرسيد سير 
شدی؟ با اين كه هيچ وقت 
سير نشده بودم، می گفتم 
سير شدم چون می دانستم 
لقمه ای ندارد و اگر بگويم 
سير نش���ده ام خجالت 
می كشد. می گفتم خودت 
هم لقمه ای بخور. او اين 
حرف ها را با گريه می زد و 

همه متأثر شدند. هميشه برای او گريه می كردم. صحنه عجيبی 
بود و تا مغز استخوانم را سوزاند.

اين نويسنده ادامه داد: در »شما كه غريبه نيستيد« هر وقت 
می خواستم از فقر و بی كسی و تنهايی حرف بزنم، می گفتم 
زشت است و شخصيتم از بين می رود اما يادم می آمد كه دعايی 
آم���د و در جمع چنين حرفی زد و گفت مادر من جاروكش 
اين جا بود. نويسنده ام و بدون قصه نمی توانم حرف بزنم. اين 
قصه خود ابعاد شخصيتی اين آدم را نشان می دهد. من كاری به 
ديدگاه های سياسی و مسائل ديگری كه داشت، ندارم. از ديدگاه 
نويسنده به اين شخصيت نگاه می كنم، اين ماجرا آن قدر روی 
من تأثير گذاشت كه تا مدت ها حالم بد بود. وقتی می خواستم  
موقعيت های زندگی ام و تحقيری را كه شده بودم، بنويسم ياد 
او می افتادم، می گفتم او اين حرف ها را زد و تحقير نشد،  او با 

صداقتی كه داشت اين حرف ها را زد.
 مرادی كرمانی با تأكيد بر اين كه شخصيت زنده ياد دعايی 
ابعاد بسيار بسيار زيادی داش���ت، خاطرنشان كرد: گاه فكر  
می كردم اگر مشكلی داشته باشم، به چه كسی بگويم. با خودم 
می گفتم دعايی تنها كسی است كه می شود با او درد دل كرد. 
اگر گرفتاری پيدا می كرديد، اين آدم می توانست راحت حرف 
بزند، الاقل به حرف آدم گوش می كرد. چيزی كه ايشان داشت 
فضای باز ذهنی و افق ديد گسترده بود، خيلی به زندگی آدم ها و 
عقايدشان كار نداشت. همه را با ديد انسانی می ديد و می گفت 
آن ها هم بنده خدا هستند، كاش همه همين طور بودند؛ كسانی 
كه مدعی كشيدن گوشه گليمی از آب گل آلود امروزه برای مردم 

هستند. وقتی خبر رفتنش را شنيدم، خيلی اذيت شدم.
هوشنگ مرادی كرمانی

شما که غريبه نيستيد

می دانم ك���ه بعد از يك عمر مجاهدت 
بی وقفه، اآلن داريد در آغوش مهربان خداوند 
اس���تراحت می كنيد. می دانم كه با جدتان 
حضرت محمد مصطفی )ص( و اهل بيت 
معصومش محشور شده ايد. می دانم از اين كه 
درست در نيمه  خرداد به امام و مقتدای نهضت 
اسالمی پيوس���ته ايد، بی نهايت خوشحاليد. 
چراكه پاداش يك عمر تالش و اخالص و 

مهربانی و خضوعتان را از او گرفته ايد.
اما اگر از حال اين فرزند كوچكتان بپرسيد بايد بگويم زير آوار اين خبر دفن 
شده ام. به من حق بدهيد كه باور نكنم! شما هميشه سرحال و قبراق بوديد. شب 
و روز كار می كرديد. از ما جوان ترها هم قوی تر بوديد. حاال چه وقت رفتن بود؟! 
ما هنوز به شما اميدها بسته بوديم. پشت و پناه و تكيه گاه خستگی هايمان بوديد. 
با ديدنتان بال در می آورديم و با حرف هايتان كه هميشه با چاشنی طنز و شوخی 

آميخته بود، غم عالم از دلمان پر می كشيد.
پس حاال كه رفته ايد، به من حق بدهيد بی قرار باشم. از هق هق گريه هايم 
برآشفته نشويد. يكی مثل خودتان را نشانم بدهيد تا در سايه  مهربانی اش آرام 
بگيرم. يكی مثل خودتان كه در حوزه  فرهنگ مراقب همه چيز باشد. يكی مثل 
خودتان كه هوای همه را داشته باشد. از چپ و راست تا معتدل و منتقد و مخالف 
و دگرانديش. همه ش���ان را در آغوش بكشد. دست همه شان را ببوسد. سراغ 
تك تكشان را بگيرد. اما بر عهدش با امام و رهبری استوار باشد. مثل بسيجی ها 

ساده و بی ادعا رفتار كند و زندگی اش مثل ضعيف ترين اقشار مردم باشد.
به من حق بدهيد زار زار گريه كنم و آرام نگيرم. چون ش���ما نيستيد كه با 
يك تلنگر، با يك ابراز همدردی خالص و يا با يك شوخی غافلگيركننده، مرا 
بخندانيد. شما در همه  درد و داغ ها التيام ما بوديد. حتی وقتی در سوگ آن يگانه 
بانو مهديه  الهی قمش���ه ای احساس می كردم اكسيژن هوا تمام شده و من دارم 
خفه می شوم، شما بوديد كه به داد می رسيديد. دست مهربان شما بود كه به زور، 
لقمه ای در دهانم می گذاشت و نه با شيرينی خرما و حلوا، كه با حالوت لبخند و 

سيمای آسمانی اش كامم را شيرين می كرد.
اآلن من همان حال را دارم. حال من مثل ش���هريور پارسال است كه پدر از 
دست دادم. كجاييد كه در صفحه  اول روزنامه تسكينم بدهيد؟ نمی گويم حالم مثل 
روز سهمگين ۱4 خرداد ۱۳۶8است. اما شك ندارم كه اين حال، همان حالی ست 
كه در ۱۹ شهريور ۱۳۵8 داشتم؛ روزی كه ايران سيدمحمود طالقانی را از دست داد. 

حاال هم سيدمحمود ديگری از كف ما رفته است كه جايگزين ندارد.
حالم خوب نيست آقای دعايی. لطفا برايم دعا كنيد. دست و  دلم به قلم 
نمی رود تا برايتان مرثيه ای بگويم. چطور می توانم در سوگ كسی مرثيه بسرايم كه 
هنوز رفتنش را باور نكرده ام! كسی كه هميشه شعرهايم را بالفاصله پس از نشر 
در كانال شخصی ام به صدر صفحه  مألوف اطالعات می نشاند. از اين به بعد چه 
كسی دغدغه هايم را درك می كند و تالشم برای آشتی دادن ها را ارج می گذارد؟ 
كدام سياستمداری مرا همين طور كه هستم می پذيرد و كدام پير عارفی بر زخم 

زبان هايی كه از دوست و دشمن می شنوم، مرهم می گذارد؟
نمی دانم چه دارم می نويسم! خبر بيش از حد توانم غافلگيركننده بود. اين 
سطرهای پراكنده را از يتيم خود قبول كنيد. شعری را هم كه سال ها پيش برايتان 
سروده ام از من بپذيريد. در زنده بودنتان كه حاضر نشديد تعريف و تمجيد از 
خودتان را بشنويد. اما من بارها گفته ام برای كسانی كه دوستشان می دارم در زنده 
بودنشان شعر می گويم. نمی گذارم از دستم بروند تا مرثيه گويشان باشم. حاال 
هم همان شعر قديمی را تقديمتان می كنم. تا زمانی كه در اين مصيبت بزرگ به 

خودم بيايم و عمق اين هجران و اين خون جگر را درك كنم.
 سرو سر به زیر
بی تو خطوط س���ربی حق دفتری نداش���ت

آری قل���م بدون ت���و بال و پری نداش���ت
چ���ون انتش���ار ن���ور ز دام���ان پنجره 

شب تا رس���د به صبح حقيقت، دری نداشت
 ای سرو سر به زير، چمن در كمال و حسن 

 چ���ون روزنامه  ت���و گل پرپری نداش���ت
بی ت���و حكايت غ���م عزلت گزي���دگان 

آيات وح���ی بود ك���ه پيغمبری نداش���ت
 ای ي���اور ام���ام، نماينده چ���ون تو پاك 

 در دس���تگاه خود به جهان رهبری نداشت
 نازم ب���ه فاتحی كه به كشورگش���ايی اش 

 غير از كمال و فضل و ادب لشكری نداشت
درقح���ط س���ال جوه���ر آزادگ���ی، قلم

 جز قام���ت تو تكيه گه ديگری نداش���ت 
ب���ی اعتنات���ر از ت���و ب���ه دنيا ندي���ده ام

 آزاده ای كه چش���م به س���يم و زری نداشت
 ش���رمنده  ام دعاي���ی بی ادع���ا! ك���ه دل

غي���ر از دعای خي���ر گل بهتری نداش���ت
افشين عال

دعايم کنيد آقای دعايی!
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همه می گويند مهربان بود و خوش اخالق. از اين واژه ها 
به راحتی نگذريد؛ مهربانی و اخالق اين روزها متاعی كميابند. 
چند نفر را سراغ داريد كه بدانيد هر بار با ديدنشان می توانيد 
از صفای دلشان مطمئن باشيد، محبتشان واقعی است و دل و 

زبانشان يكی است؟
آقای دعايی حقيقتاً متواضع بود؛ قلباً سرشار از مهربانی بود 
و واقعی تعارف می كرد كه بنشينيد در اتاق كارش و در حالی كه 
داشت كارتابلش را نگاه می كرد، بی وقفه می گفت دمنوشت را 
بخور! قهوه خوش طعمی داريم می گويم برايت بياورند! نبات 
بريز توی چايت و در حالی كه خودش ديابت داشت و يك 
دمنوش بدون شيرينی می خورد، نمی خواست بدون پذيرايی 
يا دست خالی از اتاقش بيرون بروی؛ حتی شده چند شيرينی 

كشمشی روی يك ورق كاغذ همراهت می كرد.
 آقای دعايی! حاج آقا! مؤسسه اطالعات بدون شما مگر 
می شود؟ آن اتاق دم در تحريريه كه هر بار از جلويش رد می شدم 
سرك می كشيدم تا اگر بوديد سالمی كنم و بدانم با صدايی بلندتر 
جواب می دهيد ، را پيش چشم دارم و طنز ظريفتان در روزهای  
اول راه اندازی »اطالعات خانواده« كه نشس���ته بودم كنار مدير 
هنری برای بستن اولين شماره ها و شما آمديد  باكتاب كوچكی  
در دس���تتان و خيلی جدی گفتيد: همين االن اين را بخوان و 

تحليلت را بگو! چند دقيقه ديگر بر می گردم.
متعجب از اين زمان كم، كتاب »تمامی آنچه كه مردان درباره 

زنان می دانن���د« صالح عال 
را باز كردم. همه صفحه ها 
سفيد بود و هيچ نوشته ای 
نداشت. وقتی برای گرفتن 
كتاب برگش���تيد پرسيديد 
چطور بود؟ و صورت خندان 
شما را كه ديدم خنديدم و ته 
دلم قرص شد كه اين رئيس 
دل رئوفی دارد؛ كار كردن در 

مجموعه اش می تواند شيرين باشد.
من حقيقتاً س���وگوار فقدان مردی هستم كه بزرگوار و 
متواضع و با اخالق بود. من درد و رنج همه مجموعه همكاران 
مؤسسه اطالعات را روی قلبم احساس می كنم. آقای دعايی شما 

پدرانه يك خانواده ساخته بوديد؛ حاال ما يك خانواده يتيميم.
رهبران و مديران مهربان زياد نيستند؛ مديران متواضعی كه 
پيش پای تك تك اعضای مجموعه شان بايستند و احوالپرس 
باشند خيلی خيلی كمند، مديرانی كه بلد باشند پدری كنند و 

جمعی امن بسازند نادرند.
آقای دعايی هی خاطراتتان يادم می آيد و اشك می ريزم... 
راستی بعد از ش���ما پيكان سفيدتان چه می شود؟ اصال مدير 

ديگری هم داريم كه هنوز پيكان سوار شود؟
فائزه جمالی عالم

همين 42 س���ال پيش بود، در نيمه ه���ای خرداد ۱۳۵۹. 
دانشگاه ها در پی دوره ای از تنش در آستانه قفل و بست انقالب 
فرهنگی بودند و موج عظيمی از نيروهای دانشجويی در تالطم 
اينكه كجا بروند تا كار زمين مانده ای را به دست بگيرند. خبری 
رسيد كه آری س���يدمحمود دعايی از عراق آمده و سرپرست 
روزنامه اطالعات شده، بايد به دادش رسيد، چون با محيط ايران 
ناآشناست و كسی را ندارد. همين طور هم بود. با خود از عراق 
ايل و طايفه ای نياورده بود. برای ما بچه های انقالب سيدمحمود 
دعايی صدايی رس���ا و محكم بود كه يك تنه »راديوی صدای 
روحانيت مبارز ايران« را در حوالی سال های ۵۰ و قبل از پيروزی 
انقالب اداره می كرد. به شدت مورد اعتماد رهبر فقيد انقالب، امام 
خمينی)ره(، فرزندش احمد خمينی و خاندان ايشان بود. هفته ای 
نبود كه به بيت امام)ره( رفت وآمد نكند. دعايی در سال ۱۳۵۹ 
گمانم دهه چهارم زندگی اش را تجربه می كرد و بسی جوان بود. 
مجموعه نيروهايی كه برای مديريت مؤسسه عظيم اطالعات به 
كار گرفت، همگی از او هم جوان تر بودند و به جز تك وتوكی 
در دهه س���وم زندگی به سر می بردند. مؤسسه اطالعات فقط 
تحريريه يك روزنامه نبود و اكنون هم نيست. چندين مجله و 
نشريه نيز زيرمجموعه آن هستند و بخش های گسترده فنی و 
امكانات چاپی آن را به ملغمه ای از بخش های كارگری، خدماتی 
و فرهنگی تبديل كرده اند كه مديريت آن را به مراتب پيچيده تر 
می كند.  ما كه آمديم طيفی 4۰، ۵۰ نفره از نيروهای دانشجويی يا 
تازه فارغ التحصيل بوديم كه يا فكر می كرديم دستی بر قلم داريم 
يا توانی در مديريت و اجرا. روزنامه اطالعات پيش از ما، يعنی 
در سال های ۵7 و ۵8 دچار تحوالت و دگرگونی های گسترده  ای 
شده بود و دوران پرتنشی را پشت سر گذاشته بود؛ درست مثل 
كل جامعه ايران. كسانی رفته بودند و كسانی مانده بودند. روزنامه 
اطالعات در ماه های قبل از انقالب و س���ال های اول انقالب 
به خودی خود از روزنامه ای حكومتی و بسيار محافظه كار به 
روزنامه ای همراه با انقالب تبديل شده بود كه ميراث تاريخی 
درش���ت ترين تيترهای روزنامه ای، »شاه رفت« و »امام آمد«، از 
آن دوره به جا مانده است. آقای دعايی در كنار اتكا به بچه های 
انقالبی كه دور او را گرفته بودند، رابطه ای صميمانه و سازنده با 
نيروهای حرفه ای روزنامه نگار كه پيش از ورود ايشان در روزنامه 
حضور داش���تند برقرار كرد كه از آن جمله مرحوم احمدرضا 
دريايی، روزنامه نگار و شاعر برجسته آن زمان بود. هماهنگی 
مجموعه ای از نيروهای انقالبی با گرايش های نه چندان همگرا 
و نيروهای قبلی روزنامه كه در بين آنها نيز طيف گسترده ای از 

گرايش های فكری وجود داشت، كار سترگی بود.
مرحوم دعايی را نمی توانم يك مدير حرفه ای و كاركشته 
بنامم كه با طمأنينه و سياست ورزی حرفه ای و بازی های پيچيده 
اين مجموعه ناهماهنگ را هدايت كرد ؛ آنچه به واقع مرحوم 
حاج آقا دعايی را در اين امر س���ترگ ياری رسان بود، صفا و 

اخالق او بود و صميميت و 
رفاقتی كه با تك تك نيروهای 
مجموعه زير نظر خويش 
برقرار می كرد. گاه آن چنان با 
افراد به اصطالح قاطی می شد 
و با آنها به شوخی و مزاح 
می پرداخت كه به آن هيبت و 
ابهت روحانی او نمی خورد؛ 
اما به تدريج و طی س���اليان 

متمادی پرسنل روزنامه اطالعات، نانوشته به اين توافق رسيدند 
كه هويت و شخصيت روزنامه اطالعات با سيدمحمود دعايی 

گره خورده است.
نياز به واگويی بحران های عظيمی نيست كه در دوران اول 
انقالب، سال های جنگ، سال های اصالحات و دوران های پس 
از اصالحات گريبان گير جامعه مطبوعاتی شد. دوران هايی كه 
هيچ رس���انه و روزنامه ای به فردای خود اميد نداشت. هدايت 
مؤسسه ای فرهنگی به بزرگی مؤسسه اطالعات در ميانه چنين 
گرداب هايی مديون تالش های مجدانه سيدمحمود دعايی در كنار 
ارتباط مؤثر و سازنده او با نهادهای قدرتمند جامعه بود. روزنامه 
اطالعات هيچ گناهی هم كه نداشت، به دليل بزرگی و قدمت 
فرهنگی خود لقمه ای بلعيدنی بود كه حتما كسان زيادی خود را 
مهيا و محق در تصاحب آن می ديدند. امری كه هم اكنون هم دور 
از ذهن نيست. در چنين شرايطی اين هنر منحصربه فرد دعايی 
بود كه تالش كرد مشی مستقل و به دور از تندروی های راست و 

چپ روزنامه را حفظ كند و بهانه ای به دست بلعندگان ندهد.
 دعايی در شش دوره متوالی نماينده مجلس شورای اسالمی 
بود، بدون آنكه برای رأی گرفتن اين در و آن در بزند و عكس 
و پوس���تر خويش را آويزه درختان كند. در مجلس البته چهره 
چندان پرتالشی به نظر نمی رسيد؛ نه نطق ها و سخنرانی های 
چندانی داشت و نه يك البی گر حرفه ای پارلمانی بود. عمده 
تالش مرحوم دعايی در دوران حضورش در مجلس معطوف به 
برقراری ارتباط های مؤثر در مسير فرهنگی و مشی اعتدال گرايانه 

سياسی او بود.
دعايی خواسته يا ناخواسته چهره روحانی حامی و مدافع 
روشنفكران و هنرمندان كشور بود. نمازگزاری او بر پيكر بسياری 
از نويسندگان و هنرمندان فقيد ايران، خاطره ای ماندگار است. كم 
نبودند چهره هايی كه با پيگيری و همت او از كنج عزلت خارج 
شدند و جامعه پيش از فقدان آنها توانست تا حدی قدر و منزلت 

آنها را بازيابد.
خداوند روح لطيف و مهربان مرحوم سيدمحمود دعايی را 
قرين رحمت كند و ميراث گران قدر او، مؤسسه اطالعات را از 

گزند حوادث مصون دارد. آمين.
دكتر احمد شيرزاد- استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

مگر چند نفر مثل او هست؟

دعايی، روحانی مدافع روشنفكران و هنرمندان بود

برای سيد محمود دعایی كه رسانه 
رسای انسانيت بود

نمی دانم سيد محمود دعايی از كدام 
دريچه به قدرت و سياست می نگريست 
كه هرگز ش���رافتش فرونكاست و در 
قرنی كه به تعبير شاعر شهير سفر كرده، 
فريدون مشيری، روزگار مرگ انسانيت 
است؛ او در مرزهای انسانيت و متانت 
استوار ماند تا امروز كه سرافرازانه رفت. 

نه اهل نيرنگ و اَنگ بود و نه با دغا و دغل نسبت داشت! او ثابت كرد كه 
می توان مدير يك رسانه گسترده بود، اما بر عهد اخالق و فتوت قوياً متعهد 
ماند! او عمال مرّددين را به اين باور رساند كه می توان عبا و قبای مذهب بر 
تن كرد، اما در حوزه هنر، علم و فرهنگ وسعت نظر داشت و ظرفيت ها را 
در حلقه تحّجر مستحيل و گرفتار نكرد! سيد محمود دعايی همه اين ها بود، 

اما باز هم شناخت عميق او كار آسانی برای امثال من نيست.
دهه هفتاد از نيمه گذشته بود كه در يك عصر پاييزی به واسطه يكی 
از اعضای تحريريه روزنامه اطالعات، پايم به آنجا گشوده شد! مبدأ ورودی 
تحريريه و كنار پله ها، اتاق ساده و محقری جای گرفته بود كه سيد محمود 
دعايی در آن استقرار داشت و شايد كوچك ترين اتاق اين مؤسسه  بزرگ 
به مديرش اختصاص يافته بود تا شالوده تفكر طبقه بندی های مالل آور و 
فضيلت ستيز را عمال فروبشكند! سال ها پيش بيماری آن چنان تاب و توان 
را از اين مرد صبور و متين ستاند كه زمزمه جدايی اش از خانواده عزيز و 
ارجمند مؤسسه اطالعات پيچيد و شايد اين خبر به مثابه عزای عمومی 
برای سراسر مجموعه بود! از دربان تا هيأت تحريريه! هر چه اين سال ها 
گذشت، جلوه و نمای غبطه برانگيزی از سيره زالل او آشكار می شد در 

روزگار رونق رانت و منفعت با لعاب های گمراه كننده.
 او شش دوره نمايندگی مردم پايتخت را در مجلس شورای اسالمی 
بر دوش كش���يد، بی آن كه حقوقی از اين بابت دريافت كند! و بعدها 
مشخص ش���د كه همه آن وجوه را صرف خريد آمبوالنس مجهز برای 
جانبازان شيميايی و ساير بيماران نيازمند كرده است. سيد محمود دعايی 
هرگز از سبقه و پيش���ينه خود برای وصول موقعيت ها و منفعت ها بهره 

نُجست و بر سلوك انسانی خويش تا پايان عمر استوار ماند. 

حميد عسگری
 فعال فرهنگی

محم���ود دعايی ازجمل���ه افراد 
منصف و ميانه رويی بود كه برخالف 
ش���غل پرهياهوی روزنامه نگاری، به 
متانت و آرامش توصيف می شد. تا آخر 
چنين بود و زلزله های سياسی او را از 

مسيرش جدا نساخت.
ت���راز جدي���دی در اخ���الق 
روزنامه نگاری پديد آورد و نس���لی 
را پرورش داد ك���ه قلم را به خدمت 

عقالنيت سياسی گرفت. اخالق متواضعانه و بی تكلفش همگان را شيفته 
خود كرده بود. به روزنامه نگاری تحقيقی عالقه می ورزيد و جوان ترها را به 

توليد يادداشت پژوهشی ترغيب می كرد.
نگران رخت بر بس���تن اخالق از روزنامه نگاری بود و آن را در هر 
ديدار به رخ می كشاند. از اين لحاظ كه به اديان و اقوام احترام می گذاشت، 

دوستش داشتم. 
خاطره ای در س���ال ۱۳۹۳ در رونمايی كتاب »ايران سرزمين صلح 
اديان« در جمع روحانيون زرتش���تی بيان كرد كه آوردنش خالی از لطف 
نيس���ت: »يادم است كه در جوانی، چون در منطقه يزد زرتشتيان حضور 
داشتند و آتش برايشان حالت مقدسی داشت، آن را فوت نمی كرديم. اگر 
كبريتی روش���ن می كرديم، می گذاشتيم تا آخر بسوزد؛ حتی انگشتمان با 
آخرين رمق شعله كبريت به درد می آمد، اما چون فرض اين بود كه احترام 
دارد فوتش نمی كرديم. ما تحت تأثير فرهنگ عزيزان زرتشتی بوديم و با 

آن بزرگ شديم.«
دعايی از نس���ل خرداد بود و رحلتش در ۱۵ خرداد ۱4۰۱ نشانی از 

جادوگری تاريخ دارد.
روحش شاد

راهش مستدام باد.
مسعود فروزنده، تاریخ پژوه

مردی در قامت انسانيت

مردی از نسل خرداد
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بهتر آن باشد كه سّر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران

درباره سيد بزرگوار، آقاي دعايي بسيار گفته اند و خواهند 
گفت؛ از منش، روش، گفتار و كردار صميمانه او. دريغا كه فروتني 
بس���يارش مانع از تدوين منسجم و كامل خاطراتش شد تا آنچه 
به تجربۀ ساليان دراز اندوخته بود، به رايگان در دسترس همگان 
قرار گيرد؛ اما چه بسا بتوان در آينۀ گفتار رساي ديگران، بخشي از 
صفات و مميزات او را بازجست، آن هم براي همروزگاران ما كه 
بيش از گفته و شنيده، به ديده و چشيده نيازمندند؛ به قول موالنا: 

گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد
كو قسم چشم؟ صورت ايمانم آرزوست
چه بسا كساني كه س���ال ها از نزديك آقاي دعايي را ديده 
بودند و با او به سر برده بودند، با خواندن نوشتار حاضر، گواهي 
دهند كه گويي عنصرالمعالي اين متن را درباره آن بزرگمرد نگاشته 
است؛ مردي خاكسار، بي ادعا، مردمي، ياري رسان، دلسوز، گره گشا، 
مهربان، غريب دوس���ت و مهمان نواز. كسي كه كوشيد از حرمت 
جامه مقدسش نكاهد و بلكه بر آن بيفزايد و گريختگان بسياري 
را زير عباي پرمهرش گرد بياورد. مردي كه پش���ت ديگران پنهان 
نشد و ديگران را سپر خود نساخت، سعي كرد دست مظلومان را 
بگيرد، بدخواهي نكند و از هجوم بدخواهان نهراسد. اميد است 
متن زير تساليي باشد براي دوس���تان و دوستداران فراوانش و 
خانواده گرامي اش كه به بسياري از صفات او متصفند و چه ميراثي 

ارجمندتر از اين؟
***

 اصل جوانمردی س���ه چيز است: اول آنك هر چه بگويی، 
بكنی؛ دويّم آنك راستی خالف نكنی؛ سيّوم آنك شكيب را كار 
بندی، از بهر آنك هر صفتی كی به جوانمردی تعلق دارد، برابر اين 

سه چيز است.
 بدانك جوانمردترين عي���اران آن بَود كه او را از چند گونه 
هنر بود: دلير و مردانه بود، و شكيبا به هر كاری، و صادق الوعده 
و پاك عورت و پاكدل، و به كس زيان نكند و زيان خويش از بهر 
سود دوستان خويش روا دارد، و بر بيچارگان ببخشايد، و بدان را از 
بد كردن بازدارد، و راست گويد و راست شنود، و داد از تن خود 
بدهد، و بر آن سفره كه نان خورده باشد بد نكند، و نيكی را بدی 

مكافات نكند، و بال را راحت بيند.
خداوندان معرفت دين  و فقراي تصوف را جوانمردی از همه 
بيش است، از بهر آنك جوانمردی بر اين صورت و راستی، جان 
ايشان را امان است. آنك اين صفت ها در او بَود: يكی آنك گفتار 
با ورع دارد و پسنديده؛ و همچنان كردار با ورع پسنديده و در اين 
متعصب بود؛ و از ريا دور بَود، و هرگز چش���م به كس نشود جز 
به كار دين؛ و از بهر نفاق دين، پرده كس ندرد؛ و بر خلق سخت 

نگيرد؛ و دين به دنيا نفروش���د و زهد بر خلق عرضه نكند؛ و به 
نيكنامی معروف باشد و فاسق را بر فسق مالمت نكند، خاصه در 
پيش خلق؛ و اگر كسی را وعظی كند، پنهان از خلق كند، كه در 

پيش مردمان مالمت جفا باشد؛ و كسی را كافر نخواند.
 به اجماع مشايخ، تصوف سه چيز است: تجريد و تسليم و 
تصديق. و منی از سر بيرون كند و صاحب غرض نباشد و غرض 
جانب خود بگذارد و به چش���م دوگانگی در هيچ كس ننگرد و 
نظر و پنداش���ت و خالف بگسلد، كه آن نظری بی پنداشت بَود. 
درويش آن بَود كه به ظاهر و باطن يكی بَود و دل از تفكر توحيد 
خالی ندارد. درويش بايد كه معتمد باشد و چربزبان و بی آفت؛ و 
پاك جامه و برادران را خدمت كند؛ و پنهان از قوم چيزی نخورد، 
اگر همه يك بادام باش���د؛ و بر جای كسان ننشيند و جگرخواره 
نباش���د؛ و اگر راحتی رسد، زود ُشكر آن بكند؛ و انصاف از خود 
بدهد و تا بتواند، از كس انصاف نخواهد؛ و بر كار پسنديده، نيكو 
گويد و بر ناپسنديده، كفارت كند؛ و گران جان و ترشروی نباشد.

جهد كن تا به هر صفت كه باشی، بيش باشی و با جوانمردی 
قرين باشی، تا از جهان گزين باشی و از هر طايفه اي كه هستی، اگر 
طريق جوانمردی خواهی سپردن، ناحفاظ مباش و مادام همه چيز 
بسته دار: چشم و دست و زبان از ناديدنی و ناكردنی و ناگفتنی. 
و سه چيز بر دوست و دشمن گشاده دار: درِ سرای و بند سفره و 
بند كيسه. و اگر كسی اعتماد كند بر جوانمردی تو، اگر بزرگ ترين 
دشمن باشد، اگر جان تو بخواهد شد، در آن كار بگذار تا بشود و 
باك مدار و از بهر او تا جان بكوش و به انتقام گذشته مشغول نباشی 

و بر وی خيانت نه انديشی، كه در شرط جوانمردی نيست.
بدانك تمام ترين جوانمردی آن است كه چيزِ خويشتن را از آن 
خويشتن دانی و چيزِ ديگران را از آن ديگران، و طمع از چيز خلق 
ببّری؛ و اگر تو را چيزی باشد، خلق را نصيب كنی و چيز مردمان را 
طمع نداری. و اگر به جای خلق نيكی نتوانی كرد، باری بدی از خلق 
دور دار، كه بزرگ ترين و مردم ترين جوانمردی، اين است. هر كه 

چنين زندگانی كند كه گفتم، هم دنيا او را باشد و هم آخرت. 
بدان ای پسر، كه اگر خواهی كه مادام دلتنگ نباشی، قانع باش 
و حسود مباش، تا هميشه دل تو خوش باشد، كه اصل غمناكی 
حسد است؛ چون اين طريق بر دست گرفتی، تن آزاد تو هرگز بنده 
نگردد و طمع را در دل خود جای مده. به نيك و بد راضی باش؛ و 
بدانك همه بنده يك خدايند و همه فرزند آدمند عليه السالم، يكی 
از يكی كمتر نيس���ت. چون مرد طمع از دل بيرون كرد و قناعت 
پيشه گرفت، از همه جهان بی نياز باشد. پس محتشم ترين كسی در 
جهان او باشد كه او را به كس نياز نبود؛ و خوارتر و فرومايه تر، آن 
كس باشد كه به خلق نيازمند باشد و ننگ ندارد و از بهر زر و سيم، 

بندگی همچون خودی كند.
محمد یزدان پرست

در آيين جوانمردي

زمستان ۱۳۹۳ شورای اجرايی سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
به پيشنهاد دكتر س���يدرضا صالحی اميری مصوب كرد كه آيين 
نكوداشت حجت االسالم و المسلمين سيد محمود دعايی به پاس 
مجاهدت هايش در ساليان پيش از انقالب اسالمی، خدماتش به 
جمهوری اسالمی و يك عمر خدمت صادقانه به فرهنگ و هنر 

ايران در كتابخانه ملی برگزار شود.
اخذ رضايت ايشان برای برگزاری مراسم )كه به افتادگی و 
نام گريزی ش���هره بود( حكايتی بلند دارد، اما باالخره در ديدار 

نوروز ۱۳۹4به خواهش ما تن داد و تمهيد مقدمات آغاز شد.
مسئوليت برگزاری مراسم به من واگذار شد، ستادی تشكيل 

داديم و ۱7 ارديبهشت را برای برگزاری مراسم مصوب كرديم.
محمود نادری دوس���ت عزيزم و داماد آقای دعايی از اولين 
روزهای ارديبهش���ت كارش را تعطيل كرد و برای كمك به ما 
پيوست. اطاق كار من محل ايده پردازی و برنامه ريزی، هماهنگی 
و پيگيری بود. ليست مدعوين و شخصيت ها آنقدر گسترده بود 
كه مسئوليت تشريفات را احمد دانيالی كه ساليان طوالنی مسئول 
تشريفات رياس���ت جمهوری بود عهده دار شد. برای انتخاب نام 
و طراحی پوستر جلسات مكرری برگزار شد و عناوين متعددی 
پيشنهاد ش���د؛ همه عناوين خوب بود، اما هيچ كدام جامعيت 

نداشت.
با دوس���ت گرانقدرم سهيل محمودی تماس گرفتم، طرح 
مس���أله كردم و مشورت خواستم، آقا سهيل فرصت خواست تا 

فكر كند.
وقت تنگ بود، پوستر و كارت دعوت بايد چاپ و ارسال 
می شد، اما برای آيينی كه برای گراميداشت يكی از كم نظيرترين 
چهره های سياس���ی و فرهنگی كش���ور در حال برگزاری بود 
نمی توانستيم هر عنوانی بگذاريم. از پيوندش با امام و انسش با 
رهبری و بزرگان انقالب و نظام گرفته تا محبوبيتش در ميان آحاد 
جامعه، به ويژه اصحاب فرهنگ و هنر تا لطافت های شخصيتی 

منحصر به فردش كار را سخت می كرد.
باالخره يك هفته به مراسم آقا سهيل تماس گرفت و عنوانی 
را پيشنهاد كرد كه جامع االطراف و برازنده بود؛ »سرو سايه فكن«؛ 
عنوانی كه در مراسم ۱7 ارديبهشت ۱۳۹4 خودش را نشان داد. 
همه آمده بودند، از رجال سياس���ی اصالح طلب و اصولگرا تا 
مفاخر فرهنگی و دانشمندان، از روحانيون عالی رتبه تا هنرمندان 

سرشناس، از اعضای بلندپايه دولت تا مبارزان انقالبی.
ظرفيت سالن تكميل شده بود، صندلی های تاشو هم كفاف 
نداد و بسياری سرپا ايستاده بودند. مجبور شديم روی سن را هم 
صندلی بچينيم و عده ای از ميهمانان را روی سن بنشانيم. آقای 
دعايی از اول مجلس عرق می ريخت و به س���نت هميشگی اش 
دست هر تازه واردی را می بوسيد.  ديگر نه تشريفات معنا داشت، 
نه كنداكتور، همه متقاضی صحبت بودند، همه می خواس���تند از 
فضايل اين چهره بی مانند و نام و نان گريز بگويند. مراسم به درازا 
كشيد، انگار هيچ كس دوست نداشت مراسم تمام شود. مراسمی 

در تراز سيد محمود دعايی!
آری او سرو س���ايه فكن بود، دستگير افتادگان بود، لطيف 
و شيرين سخن بود، ش���ريف و وارسته بود، متقی و پرهيزكار و 

مددكار و ياور همه بود، متواضع و بی نهايت ساده زيست بود.
سيد محمود دعايی كه هر شب جمعه، از نمازگزاران حرم 
امام بود، ديروز در مراس���م حاضر نبود. هرچه اين سو و آن سو 
را نگاه كردم حاج آقا را نديدم، نگران شدم، بعد از مراسم تماس 
گرفتم و س���راغ گرفتم؛ مطلع شدم كس���الت دارد. اما در باورم 

نمی گنجيد كه به يك باره پرواز كند.
عصر جمعه با پيامی از دكتر ميرزاده شوكه شدم! آری؛ او كه 
از پيش���گامان انقالب اسالمی و ياران نزديك امام راحل بود، در 

نيمه خرداد به مراد و مقتدايش پيوست.
امين عارف نيا
 مدیرعامل مؤسسه كمک به توسعه فرهنگ و هنر

سرو سايه فكن
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بزرگ بود
و از اهالی امروز بود

و با تمام افق های باز نسبت 
داشت...

)سهراب سپهری(
با ش���ناختی كه از حاج آقا 
دعايی - كه رحم���ت خدا بر 
او باد - دارم، در نوش���تن اين 
يادداشت ُمردد بودم. چون آن عزيز 

سفركرده، در زمان حيات از چاپ هرگونه مطلبی در باره خويش 
خودداری می كرد. گفتم »حاج آقا دعايی«، بدون هيچ گونه پيشوند 
و پسوندی! اين عنوان در ذهن و زبان من، تداعی كنندة اين جمله 
از امام دلهاست كه در زمان حيات پر بركت خويش، خيلی زالل و 

صميمی، خطاب به مردم گفت:»خمينی خدمتگزار شماست.« 
من نيز حاج آقا دعايی را اين گونه می شناختم. چرا كه او به 
راستی و درس���تی، پيش و بيش از آن كه روحانی يا سياستمدار يا 
هرچيز ديگری باشد، يك انسان بود. انسانی با سعۀ صدری بی نظير، 
بی ادعا، ساده زيس���ت، صبور، خويشتندار،  فراجناحی و معتدل. 
مردی روش���ن و فروتن كه خودش را از جنس مردم می دانست و 
مقام خدمت به مردم را برتر و باالتر از هر پست و عنوان و مقامی. 
به همين خاطر دوس���ت داشت مردم نيز او را از خودشان بدانند و 
فارغ از هر گونه آداب رسمی و تشريفاتی، ساده و صميمی صدايش 

بزنند.
     ترديد من در نوشتن اين يادداشت، بر می گردد به سلوك 
انسانی و سيره اخالقی اين بزرگمرد. مردی كه در تمام سال های بعد 
از انقالب – به رغم اين كه مدير و سرپرس���ت يكی از بزرگ ترين 
مجموعه های مطبوعاتی كشور بود - در خلوت و گمنامی زندگی 
كرد و هيچ تالشی برای ديده ش���دن نداشت. مگر در مواردی كه 
برای قدر شناسی و»نشان دادن ديگران« حضور خود را در صحنه 
ضروری می ديد. در طول تمام س���ال هايی كه حاج آقا سرپرستی 
روزنامه اطالعات را برعهده داشت - اگر بگرديد - به سختی يك 
مصاحبۀ شخصی از ايشان در روزنامه اطالعات پيدا می كنيد!  و اين 
در زمانه ای كه بسياری از مسئولين، از امكاناتی كه در اختيار دارند، 

برای چهره كردن خود استفاده می كنند، چيز كمی نيست. 
گفتم حضور حاج آقا در صحنه، برای»نشان دادن ديگران«بود؛ 
برای نشان دادن عالمان و شاعران و هنرمندان. برای اثبات اين اّدعا 
كه حقيقتی روشن و غير قابل انكار است، مصداق های فراوانی دارم. 
از جمله حضور كريمانه و فروتنانه اين عزيز در مراسم بزرگداشت 
مشاهير و چهره های ماندگار علمی، فرهنگی و ادبی. كاری كه حتی 
بسياری از متوليان و مسئولين فرهنگی با آن كه جز وظايف ذاتی شان 
است - به علت مشغله های كاری! - از انجام آن طفره می روند. 

     احترام و تكريم حاج آقا دعايی به اصحاب فكر و فرهنگ 
و هنر، از جنس تكليف اداری و س���ازمانی نبود. چرا كه اين عزيز 
هيچگونه مسئوليتی در نهادهای كالن فرهنگی و هنری نداشت. اين 
حضور روشن و بزرگوارانه، صرفاً نشانه عشق و ارادت خالصانه آن 
بزرگمرد به اصحاب فكر و فرهنگ بود. حضور گرم و صميمانه آن 
روحانی فرزانه در مراس���م نكوداشت اصحاب ادب و هنر، نه بدان 
خاطر بود كه از اين رهگذر قبايی برای خود بدوزد، بلكه بيشتر به اين 
انگيزه و نيت بود كه شمعی برفروزد  و راه را به آيندگان بنماياند. 

     نكته ديگر اين كه حاج آقا دعايی در اين محافل و مجالس، 
حضوری به دور از هر گونه تكلف و تصنع داشت. به اين معنا كه 
برای حضور درهيچ برنامه ای - عليرغم روش و منش بسياری از 
مسئولين فرهنگی - منتظر دريافت دعوتنامه رسمی نمی ماند. ايشان 
حضور در مراس���م تكريم و تجليل از بزرگان عرصه های علم و 
فرهنگ و ادب را تكليف دينی، انسانی و ذاتی خويش می دانست. 
او در اين مجالس، آرام و بی هيچ های و هياهويی می آمد، و اكثراً 
تا پايان مراس���م نيز به احترام نام بزرگی كه جلسه بر پيشانی خود 
داشت، جلسه را ترك نمی كرد. چون هدف او از حضور در مراسم، 
خودنمايی و رفع تكليف نبود. به جز مقام معظم رهبری كه در تكريم 
اهل علم و فرهنگ و ادب، گوی س���بقت را از ديگران ربوده اند، 
من چنين منش و روش كريمانه ای را به ندرت در ديگر مسئولين 

ديده ام. 
اين كمترين، به عنوان عض���وی كوچك از جامعه فرهنگی، 
وظيفه خود دانستم با قلمی كردن اين چند سطر، از همه مهربانی ها 
و بزرگواری های آن انسان بزرگ و عالم وارسته و دوست داشتنی 

تشكر كنم. روانش شاد و آمرزش و آرامش الهی، روزی اش باد.

رضا  اسماعيلی)شاعر(

با اجازۀ حاج آقا دعايی!
مرثيه ای برای سيد من و ما؛ حضرت دعايی

آقای من!
دو روز قبل، منزل فرزندم علی آقا مهمان بودم كه نورچشمت 
سيدحسين از بيمارس���تان آتيه به من تلفن زد و قبل از كالم با 
هق هق های ممتد و جانسوزی گفت: يتيم شدم. نيازی به كالم و 
تصريح نبود؛ به يكباره غمی سراسر وجود مرا فراگرفت. يعنی 
تهران و ايران از اين پس بی دعايی شد؟ در خود شكستم. سيد 
حسين از من خواس���ت اطالعيه مراسم وداع و تشييع با تو را 
بنويسم. عصردوشنبه ۱۶ خرداد شد و  قرار بود ساعاتی ديگرتو را 
برای وداع ياران و دوستدارانت به حسينيه جماران بياورند. با خود 
گفتم چگونه باور كنم اين قامت هميشه ستبرسيد محمود دعايی 

است كه اينك درپيش روی ما آرام گرفته است؟  
سيدمن!

كاش غايت تو مرگی س���رخ بود. چن���ان از تو به نيكی 
يادشده و می شود كه انگار همه دارند از شهيدی به حق پيوسته 
س���خن می گويند. همه از تو می گويند. هيچ كس جز خوبی از 
تو سراع ندارد. از اين پس بسيار از تو خواهند گفت و نوشت. 
خداوند چه روح بزرگی درآن كالبدخاكی ات به وديعه گذاشته 
بود. نفحه ای رحمانی ب���ودی و گويی پاره ای از روح خدا.آخر 
اين همه تواضع، زهد، فروتنی، پاك دستی، پاك دامنی، شجاعت،  
فداكاری، تالش برای مردم، نوع دوستی، خدمت بی توقع اجر، 
ايثار و ازخودگذشتگی، شوخ طبعی در عين جديت، بی توقعی 
و ... دريك آدم جمع می شود؟ كمتركسی هست كه تو را ديده 
باشد و از تو خاطرخوشی و خاطرات درس آموزی نقل نكرده 
باشد. كمتر از دو روز است جان به حق تسليم كرده ای و صدها 
پيام و يادداش���ت دركشور صادرشده و از اين پس نيز نوشته و 

گفته خواهدشد.
سيد هميشه عزیز

مصداق واقعی اين عبارت تويی كه »اللهم انا النعلم منه اال 
خيرا«. چگونه باوركنم زين پس كالم گرم تو را نخواهم شنيد. 
خاطرات بيش از ۳۵ سال ارتباط و دوستی با حضرتت امان را از 
من گرفته اند و ملتمسانه می خواهند برصفحه كاغذ جان بگيرند و 
تو را بستايند. از كجا بگويم؟ ازكمك های بی دريغت به تبليغات 
جبهه و جنگ كه با موافقتت نشريه و روزنامه اطالعات جبهه 
متتشر ش���د؟ از تواضع مثال زدنی ات در مؤسسه اطالعات در 
برابركارگران ساده مؤسسه و روزنامه؟ از سادگی رفتار و وسيله 
رفت و آمدت در هر مراسم و همايش ؟ از سرعت اجابتت در 
دعوت برای اقامه نماز برپ يكر سياسيون و هنرمندانی كه بعضًا 
با نظام بر سر مهر نبودند يا بعضی در داخل نظام نسبت به آنها 

نظر خوبی نداشتند؟
از اينكه به رغم آن همه تالش درايران و به ويژه درسال های 
سخت غربت و هجرت در عراق برای خودت كمترين  سهم 
و حق را در قبال پيروزی انقالب و پس از آن قائل ش���دی؟ از 

اينكه حقوق ارزی دو س���ال 
سفارتت درعراق را نگرفتی 
وگفتی شهريه مختصر دفتر 
امام برای گذران زندگی من 
كافی است؟ از اينكه با همين 
استدالل در۶ دوره نمايندگی 
مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، حقوق نمايندگی را 
دريافت نك���ردی و وقتی به 

حسابت مبلغی واريزشد طی نامه ای با صدور چك وجه را به 
امور مالی مجلس ع���ودت دادی؟ از اينكه وجه حق مأموريت 
س���فرهای خارج از كشورت از س���وی مجلس را  به وزارت 
خارجه برمی گرداندی؟ از اينكه همانند ساير نمايندگان حواله  
قيمت دولتی ماش���ين هايی را كه در هردوره از سوی وزارت 
صنايع به نمايندگان داده می ش���د قبول نمی كردی؟ از آن همه 
ادب و فروتنی ات كه درجلوی جمع دست سيد احمدخمينی، 
فرزندحاج سيدحسن و نتيجه امام را  كه حكم نوه ات را داشت، 
مشتاقانه و به پاسداش���ت حرمت مرادت امام  می بوسيدی؟ از 
فروتنی و تواضعت كه در هر مجلسی از رفتن به صدر مجلس 
به شدت پرهيز می كردی و در البالی صفوف مردم می نشستی؟ از 
زهد بی مانندت كه ثروتی نيندوختی؟ از آن همه تالش در كبرسن 

كه تا آخرين روزها پرتالش درحال خدمت بودی؟
از روح بزرگت كه كينه ای از كس���ی به دل نداش���تی؟ از 
سخاوت و دريادلی بی مانندت؟ از چهره بشاش و زاللی روح و 
صفای باطن وخيرخواهی ات برای مردم؟ از دينداری بی مانندت 

كه كسی هرگز از تو غيبتی نشنيد؟
دعایی هميشه عزیز

حيف نيست امروز اين همه فضيلت باتو درخاك دفن شود 
و من و ما از آنها محروم؟

سخن را به درازا نكشانم. قدر تو پس از امام كمتر دانسته 
شد. دست تقديرچه ها كه نمی كند! هاشمی در۱۹ دی۱۳۹۵ در 
سال روز قتل اميركبير از ملت گرفته شد و روح بلند و كم بديل 
تو در سالروز شهدای قيام ۱۵ خرداد۱۳42 به جوار رحمت حق 
فرا خوانده شد. اينك تو با امام و شهيدانی و ما بی امام و شهيدان 
و بی دعايی! خدا به ملت ايران صبر دهد تا فراق فرزند پاك و 

دوست داشتنی خود را تاب بياورد.
 سيدمحمود! بنده خوب و پذيرفته شده خدا؛ چقدر سخت 
است ديدن تهران بی تو و رفتن در مراسم بی تو... ديدار با تو به 

قيامتی افتاد كه چندان دور نيست.
پايان سخن پايان من اين است: ای سيد هميشه محبوب در 

ذهن و دل ملت و تاريخ ايران!آدم اين همه خوب می شود؟
داغدار تو
غالمعلی رجایی

دوجهان را به جوی می شمرد!
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يكی از دو سوی اين قاب از 
عكس بيرون رفت. 

همان انس���ان ذاتاً معتدل و 
مصلحی كه چهل سال روزنامه 
اطالعات را با اعت���دال در دل 

انقالب نگه داشت. 
س���يد محمود دعايی نماد 
روحانيتی بود ك���ه انقالب را با 
اعت���دال متضاد نمی دانس���ت . 
برخالف وارثان انقالبی روزنامه دوقلوی ناهمس���انش »كيهان« كه 
يكسره تاريخ را به انكار نشستند، او هرگز مؤسس ميراثی كه به او 

رسيده بود را از ياد نبرد . به عباس مسعودی بی حرمتی نكرد.
 همين دو هفته قبل كه به همت دكتر علی ربيعی برای ديدار با 
دكتر ظريف در معيت ديگر روزنامه نگاران خدمتش رسيده بوديم، 
از آرزوهايش برای بزرگداشت جشن صد سالگی اطالعات )چهار 
سال ديگر( می گفت و از اينكه هنوز تنديس عباس مسعودی مؤسس 

اطالعات را سالم نگه داشته است. وفادار بود. 
به دكتر  ظريف همان اتاقی را داده بود كه به  آقای خاتمی داده 
بود. به هر سياستمدار فرهيخته ای پس از مسئوليت اتاقی می داد تا 
بگويد يار دوران غربت است. حق گزار بود.  تا اين اواخر اخبار آقای 

خاتمی را منتشر می كرد. 
سال هشتاد و هشت در زندان كه بودم و فقط به اطالعات و 
كيهان دسترسی داشتم، همه اخبار اعتراضات را از اطالعات پيگيری 

می كردم .
از روابطش با رهبران انقالب برای تأليف قلوب بهره می برد 
و برای وصل كردن و نه فصل كردن . عميقاً ساده زيست و فروتن 

بود. 

تا آخر عمر از منش���ی داش���تن پرهيز كرد و به زی طلبگی 
می زيست و نه امتيازات حكومتی. 

پس از انقالب مؤسس���ه اش را به دانشكده  تربيت بسياری از 
روزنامه نگاران بدل كرد. دريغ���ا كه ما بد بدرقه اش كرديم و  يك 
رفتار شخصی پيرمرد )ولو قابل نقد( كه از عواطفش برخاسته بود را 

بزرگنمايی كرديم . بزرگ ما بود. 
ما همه مديونش هستيم؛ چه آنان كه همكار اطالعات بودند، 
چه آنان كه چون من )كه به لطف عادت پدرم( خواننده اطالعات 

بوديم، همه اطالعاتی بودي���م و نه كيهانی!  كه اين دو، دو مكتب 
روزنامه نگاری در ايران اس���ت كه بايد به تفصيل در شماره هشتم 

»آگاهی نو« بنويسم . 
هر روزنامه نگار و روش���نفكر و هنرمند و سياستمدار ملی 
كه می رفت، بر پيكرش دعايی نماز می خواند از يداهلل س���حابی تا  

محمدرضا شجريان.

محمد قوچانی

دعايی، وفادار و حق گزار بود

صداي آشنايي که مدير مسئول روزنامه اطالعات شد!

امشب كه برای تسليت گويی به خانه ساده سيد محمود 
دعايی در شهرآرا رفته بودم، اين عكس را با اجازه پسر ايشان 
آسيد حسين آقا گرفتم. عمامه كوچك و عبای اين روحانی 

روشن ضمير، كه حجت مسلمانِی روزگارِ ما بود.
مرحوم مغفور حجت االس���الم و المسلمين سيد 
محمود دعايی انسانی شريف، آزاده، زاهد و وارسته بود كه 
در همه دوران عمر خود با سالمت نفس زيست و به دين 

و ميهن، متواضعانه و دلسوزانه خدمت كرد. 
او در روزگار پ���ر تالطم، اعت���دال را وجهه همت 
خويش قرار داده بود و به مثابه س���رمايه نمادين روزگار 
ما بود، كه قلم در رثايش بی تابی می كند و در س���وگش 

بی اختيار می گريد.
نس���ب خاندان ايش���ان به يزد و كرمان می رسيد و 
استان های يزد و كرمان امروز يكی از مفاخر نيكوسرشت 
خود را از دست دادند. صلح طلبی از خصيصه های عموم 

كويرنشينان، به ويژه يزدی ها، در ايشان خيلی زياد بود.
خاطرات جالبی كه از او دارم فراموش نشدنی است. 
هفته قبل در بزرگداش���ت استاد دكتر محمدعلی اسالمی 
ندوشن با ايش���ان گفتگو  كردم و همچون هميشه با مهر 
و  محبت لب به سخن گشود، كمتر شخصيت روحانی به 

نازنينی و لطافتش می توان يافت.
جدای از خدمات مؤثر سيد محمود دعايی در ساحت 

فرهنگ، دين و سياست، 
او خصيص���ه ای ممتاز 
داشت، هر هنرمندی كه 
بدرود حيات می گفت 
و از ايشان درخواست 
می شد برای نماز ميت 
تشريف بياورند ايشان 
نه نمی گف���ت، به رغم 
مس���ئوليت روزنامه و 

مشغله كاری و در سرما و گرما خود را می رساند. 
آرام و بی هياهو و با عمق جان كنار اهالی فضيلت و 
فرهنگ و هنر بود و در تلخ ترين لحظات زندگی كنارشان 

حضور داشت و دل داغديده آنان را تسلی می داد.
اين بيت از ناصرخس���رو، ترجمان نگاه وی به مردم 

بود كه :
خلق جهان يكسره ن�هال خ�دايند

هيچ نه بر كن تو زين ن�هال و ن�ه ب�شكن
 همه آنها كه با او معاشرت و مراوده داشتند، با شنيدن 
خبر وفاتش شوكه شدند، خدايش بيامرزد و روح بلندش با 

اوليای طاهرين محشور فرمايد. 
عليرضا تابش- مشاور معاون ميراث فرهنگی
1۵ خرداد 1401

ياور اهالی فضيلت و فرهنگ و هنر

اگر اشتباه نكرده باشم، پدر بعضي شب ها كارهاي اداري اش در 
ثبت احوال كرمانشاه را به خانه مي آورد و همزمان، ايستگاه هاي راديوي 
كنار دستش را آنقدر عوض مي كرد، تا به ايستگاه راديو بغداد و »صداي 
روحانيت مبارز« مي رسيد و از سخنان تند و آتشين گوينده روحاني آن 

خيلي لذت مي برد و به عالمت تأييد گه گاه سري هم تكان مي داد!
حدود ۱۵ س���ال بعد، انقالب اسالمي پيروز شد و من در ميان 
آتش و خون، چهارمين سال كارم در سرويس شهرستان هاي روزنامه 
اطالعات را مي گذراندم كه كمي بعد متوجه شدم آنچه در نوجواني 
از صداي روحانيت مبارز شنيده بودم، متعلق به حاج آقا سيد محمود 

دعايي بوده كه اكنون مدير مسئول روزنامه اطالعات شده است!
در فضيلت حاج آقا دعايي تاكنون بسيار گفته و نوشته اند، كه يكي از آن ها توجه خاص ايشان به 

پيام ها و مقاله هاي خوانندگان روزنامه اطالعات است، كه تك تك آن ها را به دقت مي خواندند و براي 
بررسي و چاپ به صفحه گفته ها و نوشته ها يا خط ارتباطي مردم با روزنامه اطالعات مي فرستادند.

»حاج آقا« گاهي از س���ر ش���وخي و مزاح روي پاكت نامه هاي بدخط يا بي  سر و ته خوانندگان، 
مي نوش���تند: »با آرزوي صبر و تحمل« كه آخرين آن ها به تاريخ س���وم خرداد ۱4۰۱ يك هموطن از 
روستايي در شهرستان تنكابن برمي گش���ت، كه در يادداشت كوتاهي پاسخ دادم: اين كه يك هموطن 
روس���تايي روزنامه اطالعات را آن قدر از خود بداند و به اين روزنامه و مديريت مردمي شما اعتماد و 
عالقه داشته باشد كه درد دل و مشكل اش را براي ما بنويسد و بفرستد، باعث افتخار روزنامه اطالعات 
است كه حاج آقا دعايي با همان بزرگواري و بزرگ منشي و عزت نفس نوشتند: اطالعات اگر افتخاري 

دارد، شما آفريده ايد، خاك پاي همه تان.

بهروز قطبي
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مرحوم حجت االسالم سيد محمود دعايی فضيلت های فراوان 
و ابعاد ستودنی بسيار زيادی داشت كه هريك درجای خود ارزشمند 
و شايان تقدير است و تركيب اين سجايا در شخصيت واحدی چون 
او خود  فضيلتی ممتاز است كه در كمتر كسی می توان سراغ گرفت 
و هم اكنون در پيام های بزرگداشت ايشان اين تنوع فضيلت ها به خوبی 

رخ می نماياند.
اما بنده به عنوان يك پژوهشگر علوم اجتماعی الزم می دانم از 
فضيلتی ياد كنم كه از منظر عمومی كمتر قابل لمس است؛ ولی در 
عرصه پژوهش و فعاليت علمی يكی از خدمات بی نظير او محسوب 

می شود.
روزنامه اطالعات، يكی از قديمی ترين روزنامه های كثيراالنتشار كشور است كه از دوره رژيم شاه نيز 
به مدت طوالنی و بدون وقفه منتشر می شده و تقريبا از نظر خبری منعكس كننده تمامی وقايعی است كه 
ارزش خبری داشته اند و در تحوالت بعد از انقالب اسالمی هم خوشبختانه از همان سال های اول انقالب، 
مسئوليت روزنامه و مؤسسه بزرگ اطالعات با دامنه كثيری از انتشارات وامكانات چاپ وتوزيع از سوی 
حضرت امام خمينی به كسی سپرده شد كه توانست يكی از غنی ترين آرشيوهای خبری و اطالعات 
روز مره از وقايع و رخداد های كشور را تا حد زيادی به نحو بی طرفانه و بدون تحريف وحذف و اضافات 

ويرانگر، در خود ذخيره كند و در دسترس پژوهشگران قرار دهد .
ثبات مديريتی وخط مشی باز و مداراگرايانه و از همه مهم تر استمرار بدون وقفه انتشار آن در تمامی 
ساليان متوالی قبل و بعد از انقالب، بدون تغيير خط مشی و تعويض رويكردهای خبری در گزينش و 
حذف و تحريف بنيادی در واقعيات خبری، در سراس���ر اين سال های پر التهاب، فقط در پرتو روحيه 
آزادانديش، مداراگرايانه، ش���جاع و پرنفوذ و محترم و معتبر اين سيد بزرگوار محقق شده و گنجينه ای 
بی نهايت استثنايی و ارزشمند را فراهم آورده اس���ت كه در پژوهش های اجتماعی، تاريخی و به ويژه 

مطالعات تطبيقی، دسترسی نسبتا سهل به اطالعات قابل اعتماد به وقايع ورخدادها را ممكن می كند.
اينجانب در تمامی س���اليان طوالنی در مسند پژوهشگر و محقق و راهنمای دانشجويان مقاطع 
تحصيالت تكميلی در پيشبرد پايان نامه ورساله های دوره كارشناسی ارشد و دكترا از اين گنجينه ارزشمند 
و بی نظير در عرصه مطبوعات ايران استفاده فراوان برده ام و بدون اغراق می توانم مدعی شوم كه عمق 
عظمت و خدمت مرحوم دعايی در اين زمينه چون نگينی تابناك بر تارك افتخارات بی كران وی خواهد 

درخشيد .
كاش در انتخاب جانشين و مديريت بعدی اين مؤسسه بزرگ، بر اين وجه موضوع توجه كافی 
مبذول شود و اين گنجينه ارزشمند در تداوم اين ويژگی خادمانه مرحوم دعايی دچار اعوجاج نگردد. به 
مسؤوالن وتصميم گيران، خاضعانه ودلسوزانه توصيه می كنم اجازه دهيد رسالت انقالبی تمام عيار مورد 
نظر را ديگر مجموعه ها كه الحمدهلل به وفور در اختيارند عهده دار باشند و اين مجموعه همچنان بتواند 
با رويكردی ملی، ايران دوستانه و فراتر از حب وبغض های مخرب، رسالت رسانه ای خود را در خدمت 

همه رويكردها و جريان ها تداوم بخشد.

علی محمد حاضری
 فعال سياسی

ايمان شمس���ايی، مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمی با نگارش يادداشتی درباره حجت 
االسالم سيد محمود دعايی، پاره ای از ويژگی های اخالقی و حرفه ای 

مديرمسئول فقيد روزنامه ی اطالعات را يادآور شد.
به گزارش ايسنا، در متن يادداشت شمسايی با عنوان »شيخ رسانه، 

سيد اخالق«، آمده است:
آخرين بار در مراس���م بزرگداشت مرحوم كيومرث صابری و 
نشست طنزپردازان با وزير ارشاد او را ديدم. ۹ارديبهشت سال جاری. 

تقريبا غيرممكن بود او را به محفلی دعوت كنی و نيايد. با پيكان 
سفيد معروف كه شايد دوسه تا از آن بيشتر در پايتخت يافت نشود.

حجت االسالم سيد محمود دعايی يك زحمت اساسی برای ميزبانان مراسم داشت؛ كه با هيچ اجبار 
و خواهشی در رديف اول نمی نشست و از آنها اصرار و از وی انكار.

قديمی ترين مدير رس���انه  ايران در قديمی ترين روزنامه  ايران به گونه ای كار می كرد كه كسی از او 
نرنجد؛ نه خبرنگار، نه مسئول.

سيد محمود دعايی به راستی نماد وحدت بين سياسيون و رسانه ای ها بود. از طرفی با جايگاه نمايندگی 
ولی فقيه و حكمی كه از امام و رهبر معظم انقالب داشت، مورد تأييد انقالبيون بود و با مشی سياسی و 

روش برخورد با كارگزاران نظام و چهره های سياسی، از منتهی اليه راست تا چپ را شامل می شد.
هرچند نقدهايی به مواضعش بود اما محال بود مخالفانش هم با او روبرو شوند و احترام متقابل بينشان 

رد و بدل نشود.
اهميت سيد محمود دعايی برای فضای رسانه ای كشور به همين مشی و روش ختم نمی شد. مؤسسه 
اطالعات، كانون پرورش نويسندگان و نخبگانی از رسانه و فرهنگ بود كه پاتوقشان اين رسانه بود؛ از 

جمله مرحوم كيومرث صابری فومنی ملقب به گل آقا كه ذكر آن در ابتدای سخن رفت.
حجت االسالم دعايی انس و الفت عجيبی با امام راحل عظيم الشأنمان داشت. مجالست او با امام در 
ايام تبعيد و رفت و آمدهايش در بيت ايشان و پس از آن با رهبر معظم انقالب از او چهره ای ساخت كه 
خود به خود آدم را ياد نهضت امام می انداخت. رفتن او از اين جهان در چنين روز و ايامی هم پر از تأمل 
و حكمت است؛ زيرا نيمه خرداد و سالروز آغاز نهضت خمينی كبير را امام بر سر زبان ها انداخت و تا 
هميشه اين روز را عزای عمومی اعالم كرد. ارتحال حجت االسالم دعايی در چنين روزی و مصادف با 
دهه كرامت و ايام متعلق به امام رضا )ع(، توفيقی مضاعف برای اين سيد متواضع و دوست داشتنی شد تا 

بيش از گذشته با امام و اهل بيت )ع( عجين و قرين جلوه كند.
اگر با درگذشت عالمان، ثلمه يا خدشه ای وارد می شود كه چيزی آن را پر نمی كند، در فضای رسانه 

هم جای خالی دعايی پر نخواهد شد.
درسی كه اين سيد دوست داشتنی برای جوان ترها داشت، اخالق، تواضع، مدارا و تقوا بود. دعايی به 

ما آموخت می شود حرف كسی را قبول نداشت اما با او نشست و از درك مشترك گفت.
فقدانش برای همه سنگين و جانكاه است؛ چه برای عزيزانمان در مؤسسه اطالعات كه پدری مهربان 

را از دست دادند و چه برای ساير اهالی رسانه. روحش با امام مهربانی ها همنشين باد.

دعايی به روايت مديرکل مطبوعات داخلیفضيلت استثنايی

....... حديث مش���هوری اس���ت كه در وقت 
درگذشت علما آن را به كارمی برند:

َها  »إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِي اْلِْساَلمِ ثُْلَمٌۀ اَل يَُسُدّ
َش���ْيٌء إِلَی يَْومِ الْقِيَاَمۀِ«؛ هرگاه عالمی از دنيا برود 
حفره ای ايجاد می شود كه هيچ چيزی نمی تواند آن 

را ترميم كند.
سال ها است كه شاهد درگذشت بسياری از علما 
بوده ايم چه اخباريون چه اصوليون يا فيلسوف منش ها 

و اهل حكمت و اهل عرفان و...
می خواهم بگويم م���رگ هرفرد عالمی در عالم 
بشريت ثلمه را ايجاد می كند ولی ممكن است به نظر 

نيايد.
 اما درگذشت بعضی، حفره غير قابل ترميم بسيار 
ايجاد می كند. به شهادت مطهری و بهشتی بنگريم و 
رحلت امام و هاشمی رفسنجانی را در نظر بياوريم. 

رفتن هركدام درزمينه ای جبران ناپذير بود.
اينك نوبت دعايی شد. دعايی برای جمهوری 
اسالمی يك فرصت بود؛ فرصتی برای حفظ و ترميم 
ارتباط با شعرا و نويسندگان و هنرمندان و روشنفكران 

و  ورزشكاران و...
درعين ح���ال دعايی ب���رای گروه های فوق 
پش���توانه ای آرامش بخش و اميدآفرين بود و درحال 
حاضر انتخاب فردی با اين نقش مؤثر و كم نظير برای 

جامعه مشكل است.
دعايی را می توان به راس���تی دوستدار خدا و 
راه او و عالقمند به عزت ايران دانس���ت و برای از 
دست رفتنش حسرت خورد. خداوند درپناه اجداد 

طاهرينش مشمول غفران قراردهد.
بهجت الملوک كبيری
مدیر دبيرستان دخترانه شهيد صادقی

فقدان جبران ناپذير
بر آدمی مرگ مقدر شده و اين سخن خداوند است: قل اّن الموت الذی 
َهاَدهِ َفيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنْتُْم  تفّرون منه فانّه مالقيكم ثَُمّ تَُرُدّوَن إِلَيه َعالِِم الَْغيِْب َوالَشّ

تَْعَمُلوَن…)جمعهر8(
با اين همه، اندوه ما در مواجهه با درگذشت و فقدان نزديكان و عزيزان، 
يا به قول حافظ »غِم فراق« سخت است و گاه طاقت فرسا. خاصه درگذشت 
مردی كه سال های دراز پشت و پناه ديگران و ملجأ و مرجع احترام ما بود. 
مردی بزرگوار و نجيب كه فراتر از رياست و مديريت، مرشد ما و همكاران 
ما در روزنامه بود و هركجا فرزانه و استاد و عالِم و دانشور و شخصيتی در 
سرزمين ما درباره او سخن می گفت، به حرمت و ستايش و ادب از او ياد 
می شد و از بزرگواری و سماحت و مردمداری آن عزيز بزرگوار خاطره ها 
و حكايت ها می گفتند. از خيرخواهی و بلندنظری و وفاداريش نسبت به 
عهدی كه با مردم داشت و آرزوها و آرمان هايی كه تا واپسين دمِ زندگانی از 
آنها دست برنداشت. در اين زمانه، او چونان درخت ستبری بود سرشار از 
سرسبزی و استواری كه در برابر تندبادهای غبارآلوده ايستاده بود تا سايه و 

تكيه گاهی برای نجبا و اميدواران فراهم كند.
سيدمحمود دعايی نيازی به هيچ تمجيد و تجليلی ندارد و تا زمانی كه 
زنده بود كوشيد و اجازه نداد ديگران او را به ستايش و بيان، بزرگ نمايند يا 
به جايگاه و مقام بفريبند. مردی بود وارسته و سرسپرده حقيقت و آزادی و 
انصاف؛ كه تا واپسين روز حياتش كار كرد و همواره درستكار و نجيب ماند. 
چيزی از توشه های بی مقدار دنيا نيندوخت و اجازه نداد اقربا و دوستان و 
همفكرانش نيز از نفوذ و عزتی كه نزد امام داشت و در طول سال ها مبارزه 
و ايستادگی در طول انقالب اندوخته بود، بهره ای بردارند و بيش اندوزند يا 

منزلتی ويژه حاصل كنند.
تقارن درگذشتش با ايام س���وگناك رحلت امام خمينی و پانزدهم 
خرداد، گويی نماد و نش���انه ای است بر عهد و پيمانی كه داشت و آرزوها 
و آرمان هايی كه در دلش مانده بود و چون شعله می سوخت. سيد محمود 
دعايی، عمر از حوادث دهر اندوخت و در همه عمر بر عهدش پايدار ماند 
و در كشاكش ايام و تندبادهای روزگار، فروتنانه ايستاد و به همين دليل، همه 
جا محترم و عزيز بود و در دل و جان همگان جای می گرفت. آخرسر هم 

حكايتش همان است كه حافظ گفت:
نه عمر خضر بماند نه ملك اسكندر

نزاع بر سر دنيای دون مكن درويش

فروتنی و قناعت و گذشت و بلندنظری، اگر برای ديگران مغتنم است 
و يادكرد برخی بزرگان، همچون تجليل و س���تايش روا يا ناروا يا اغراقی 
مستحسن است، برای سيد محمود دعايی از صفت های روزانه بود و كيست 
كه نداند او را نمی ستاييم، بلكه فقط وصف می كنيم؛ همين وبس. مردی 
جوانمرد كه در عسرِت ايام، كمربسته داد و نجابت و حرمتگذاری به بزرگان 
بود و به نگاهبانی از اصول و قواعدی پرداخت كه برای آن زيسته و جنگيده 
بود و با اتكای بدان، اعتماد و پشتيبانی مردم را همچون سرمايه ای بی زوال 

كسب كرده بود.
اگر فروتن بود، تربيت و باورش اين بود؛ اگر ساده زيست و اهل قناعت 
بود، تربيتش چنين اقتضايی داش���ت؛ اگر مرام افتادگی و درويشی داشت، 
مسلكش ايجاب می كرد؛ اگر به مرادش وفادار بود، چون پيمان شكن نبود؛ 
اگر به آزادگان و دانايان و فرزانگان احترام می كرد، از آن رو بود كه دانش و 
آزادگی را چراغ راه می دانست و خود فرزانه بود و جايگاه و منزلتی راستين 
در ميان فرهيختگان داش���ت. اگر مردمدار و مدافع ملت و ميهن بود، بدان 
سبب چنين بود كه عاشق ملت و كشورش بود. پست و بلند روزگار و غم ها 
و شادی هايش، هر روز در دل و جانش موجی ايجاد می كرد، اما نه چنان كه 
وارون و باژگون شود و از عقايد و آرزوهايش دست شويد يا مرام و مسلك 

آزادگی و دادورزی را به داد و ستد يا حساب و كتاب شايع فرو نهد.
باری، در اين لحظه ها كه خبر درگذش���ت مدير نازنين و شريف ما 
اعالم ش���ده، به سنّت و شيوه او قلم بر كاغذ می گذارم و به جای ماتم آه و 
اشك، بغض فروخورده را وامی نهم و از منش و باورهای او، و از اهداف و 
تجربه های آن مرد نازنين و بزرگوار خواهم گفت. زيرا از مدح بيزار بود، و 
در دورانی كه هر سطری بايد نظری را جلب كند، فقط نگران مردم و آينده 
بود و به سرنوشِت سرزمينی سفارش می كرد كه مخاطرات بسيار دارد و هر 
لحظه درگير صعوبت كشمكش های سياسی و جناحی و داخلی و خارجی 

بوده و هست.
او رادمردی بود كه هميشه خود را پنهان می كرد تا ديگران بدرخشند، 
با همگان مهربان و متواضع بود و هميش���ه خود را كمتر از آنچه بود نشان 
می داد. در بزرگی روح آن سيد عزيز همين بس كه در چهار دهه مديريت 
بر مؤسسه اطالعات، هرگز اجازه نداد دروغی منتشر شود يا به كسی اهانتی 

روا داشته شود.
كاظم خطيبی

در فضيلت سيد محمود دعايی
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آخرين عكس سلفی با حاج آقا دعايی/ خرداد ۱4۰۱

   پيرمرد، چشم و چراغ ما بود....
به رفتار»نی«ی دلشكسته، نای نوشتن و نگاشتن ندارم. ز فراق 

چون ننالم من دلشكسته چون نی؟.... 
اما چه توان كرد ك���ه حتی حضرت حافظ نيز در اين مقام و 
موقعيت تلخ و توفانی، عذر تقصير خواست و دردمندانه گفت: زبان 

خامه ندارد سر بيان فراق.....
برای اين كمترين، س���خن گفتن از سيدمحمود دعايی)همان 
عنوانی كه بی هيچ پيشوندی، خودش دوست می داشت صدايش 
كنيم(، درحقيقت، بيان عش���ق و عالقه پسری است به پدر. پدری 
معنوی كه در سايه س���ار گفتار و رفتارش می شد درس زندگی و 
انس���انيت آموخت و مشق مهربانی كرد. او حتی از روال و روحيه 
شوخ طبعش برای تلطيف فضا و تأليف قلوب و ادخال سرور استفاده 
می كرد. و ش���ايد به همين خاطر بود كه هميشه مدافع طنز فاخر و 
اديبانه و نجيبانه بود و خود نيز پشتيبان و پناه اهل طنزی كه بعضًا 

چون گل آقا به روزگار، شاخص و شهره شدند.
باری؛ پيرمرد، چش���م و دل ما بود. به قول سهراب،  بزرگ 
بود..... اما انگار از اهالی امروز نبود. هرچند كه با افق های باز نسبت 
داشت. افق فكری و مشربی و مرامی اش گسترش انسانيت و اخالق 
رحمانيت بود و دل خاليق به دست آوردن؛ چنان كه حكيم عارف، 
حضرت خواجه عبداهلل انصاری گفت: »دل به دس���ت آر تا كسی 

باشی« و...... منسوب به اوست كه:
در راه خدا دو كعبه آمد حاصل

يك كعبه صورت است، يك كعبه دل
آقای دعايی با تمام وجودش جذب حداكثری و دفع حداقلی 
را در عمل، پايبند و پايدار بود. قريب چهل س���ال و چهار دهه، از 
نزديك و در محل كار، شاهد چلِه نشينی اش بوديم. بازی نبود اگر 
ساده زيس���ت بود و اگر چيزی از انقالب و مبارزاتش طلب نكرد. 

پشت پرده، همين بود كه بود!
طبعاً مثل هر انسانی نيز قابل نقد و نظر بود، اما كليّت وجودش 
تبليغ آدميت بود. ترويج با دوستان مروت و با دشمنان مدارا. و چونان 
عرفی عارف، چنان با خوب و بد تا كردن)البته با مردم(، كه بعد از 

مردن و رفتن، مسلمانش به زمزم شويد و هندو بسوزاند.
او انقدرخاكس���اری می كرد كه گاهی برای عده ای كه كمتر از 
نزديك می شناختندش، باورپذير نبود. پيشانی و دست عادی ترين 
آدمها را هم می بوسيد. پيرمرد، انگار برای اثبات مهربان بودن و مردمی 
بودن، يك تنه بار ديگران را نيز بر دوش می كشيد. و اين اواخر ديگر، 
دوش های س���ترگ او نازك و ترد شده بود. گاهی بغض می كرد و 
اشك در چشمانش حلقه می زد. از درد مردم، رنجور بود. انگار به 
زبان حال خويش و زبان قال سعدی می گفت: من از بينوايی نی ام 

روی زرد/ غم بينوايان رخم  زرد كرد.
او چن���ان با خوب و بد تا كرد كه هر يك خاطره ای خوش از 
دعوت های رفتاری او به مهربانی و محبت و خيرخواهی و همدلی و 

در يك كالم، انسانيت و مسلمانی دارند. باور داشت اين نگاه خدايی 
را كه فرمود: كونوا دعاه النّاس بغير السنتكم.

دوست اديب و شاعرم محمدصالح عال كه حاج آقا بسيار او را 
دوست می داشت، سال ها پيش به من می گفت: من با تماشای رفتار 
حاج آقا)و به تعبير عارفانه اش: سيّد مستان!( و يكی دو مورد مواجهۀ 
عاطفی كه با ايشان برايم پيش آمد، بيشتر جذب و جلب معنويت و 
حقانيّت اين مرد شدم و با خود گفتم كه يافتم!.... برای آدمی چون 
من كه در دل ش���ب ها از ماه انرژی می گيرد و انسانش آرزوست؛ 
اين رسيدن و يافتن و ديدن، خيلی بود. حاصل عمری ديوژن وار، 
گرديدن گرد شهر و از ديو و دد دنيا ملول بودن و گريختن. به اميد 

آنكه شايد و باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را!
او خود يكی از سرگشتگان و جويندگان وادی فضيلت بود. در 
روزگاری كه بعضی از اين فضيلت ها كمرنگ و فراموش شده اند و 
باز بايد چراغ برداشت و هفت شهر عشق را گشت. به نيت دست 
يافتن به سرچشمۀ فضيلت های انسانی و آسمانی. و برای همين بود 
كه آقای دعايی می گفت: من انتشار دو كتاب را ذخيره آخرت خود 
كرده ام كه يكی از اين دو، كتاب شريف فضيلت های فراموش شده 
است. به قلم دانشمند بااخالق و وارسته، زنده ياد حسينعلی راشد 
كه در شرح حال حضرت ابوی اش؛ حاج آخوند مالعباس تربتی 
نگاشته شده است كه رضوان خاصۀ الهی بر اين دو عزيز بزرگوار 

روزگار باد.

آخرين باری كه حاج آقا را ديدم، در پايان هفتۀ گذشته بود كه رفتم 
پيش ايشان و گفتم كه با تنی چند از دوستان تحريريه، يكی دو روزی 
عازم ديدار از اماكن تاريخی و فرهنگی و بقاع متبركۀ بايزيد بسطامی و 

شيخ ابوالحسن خرقانی در شاهرود هستيم، شما نمی آييد؟....
نگاهی كردند و گفتند: نه عزيزجان، شما برويد. من مدت هاست 
كه خانواده را جايی نبرده ام و خوب نيست كه خودم جايی به قصد 
مسافرت بروم. لبخندی زدند و نمی دانستم كه اين آخرين تصوير 
زيبايی است كه در دلم قاب می شود به روزگاران. در معيّت سردبير 
روزنامه و سردبير اطالعات هفتگی و دوستان اهل فكر و فرهنگ، 

عازم زيارت سلطان العارفين بايزيد بسطامی شديم.
عصر ش���نبه بود و همه مان حالتی خوش از معرفت و عرفان 
داش���تيم و تكرار جمله های زيبايی كه از اين شيوخ اهل عرفان به 
يادگار در تذكره االوليای عطار باقی مانده است. سرخوش از زيارت 
بايزيد بسطامی، به روس���تای قلعه نو خرقان بازگشتيم و در دل 
شب، در خلوتی خواستنی و دلنواز و روح پرداز، بر گرد مزار شيخ 
ابوالحسن خرقانی نشستيم و زاويه نشين شديم.  همان كه بر سر 
درِ خانقاهش نوشته بود:»هر كه در اين سرا درآيد، نانش دهيد و از 
ايمانش نپرسيد. چه، آنكس كه به درگاه باريتعالی به جان ارزد، البته 

بر خوان بوالحسن به نان ارزد.«
نمی دانستيم كه در همان لحظات عرفانی و معرفتی كه از بينش 
و منش انسانی و الهی ش���يخ ابوالحسن خرقانی در خلوت معطر 
فضای مزار ساده و صميمی اش سخن می گفتيم، عزيز دل ما، حاج 
آقا دعايی را داش���تند در بيمارستان بستری می كردند. همو كه در 
گفتار و كردارش چنين نگاهی داش���ت و بر اين مشی و مرام، قدم 

برمی داشت.
و نمی دانس���تيم كه روز بعدش كه برمی گرديم، نيم ساعتی از 
پرواز ابدی آقای دعايی گذشته است. و ديگر ما مجبوريم كه فقط 
پرواز روح بلند او را در افقی فراتر از زمين و زمان به نظاره بنشينيم 

و پرواز را به خاطر بسپاريم....
دلم گرفته است
دلم گرفته است

به ايوان می روم و انگشت هايم را
بر پوست كشيدة شب می كشم

چراغ های رابطه تاريك اند
چراغ های رابطه تاريك اند

كسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد كرد

كسی مرا به ميهمانی گنجشك ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی ست...
رضا رفيع




