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برگردنــد مــرداب  از  شــب  بایــد   نیلوفــران 
برگردنــد خــواب  از  مــان  پرســتوهای  بایــد 

ر و د ی  مســیر ز  ا هــی  چا ی  هــا تر کبو یــد   با
برگردنــد مهتــاب  شــب  یــک  در  آوازخــوان 

 ســی ســال مانده ســت این خــم انگور سربســته
نــد د گر بر ب  نــا ب  ا شــر یــد  با هــا  ر نگو ا

خداوندســت خــوان  ســر  بــر  روزه  روز   ســی 
نــد د گر بر ب  قــا ن  و ر د ز  ا ن  ا شــهید یــد  با

ننــد خوا مــی  آب  در  قــو  ز  ا آو بیــان,   مرغا
برگردنــد محــراب  دل  ز  ا ن  شــهیدا ید  شــا

روز آن  انــد  رفتــه  عاشــقانش  ذوالجنــاح   بــا 
نــد د گر بر ب  بــا ر ا ت  حضــر ب  کا ر ر  د تــا 

 یک عصــر مــی آینــد و مــا مبهــوت مــی مانیم
برگردنــد اصحــاب  بــا  عصــر  امــام  روز  آن 

رود مســیر  در  بایــد  ســرخ  ماهیــان  یــن   ا
برگردنــد بیتــاب  و  ســرکش  هــای  مــوج  بــا 

باشــد هــا  ب  آ طنیــن  ر  د فریبــی  ید   شــا
برگردنــد گــرداب  گــردش  ز  ا شــبی  بایــد 

بوتیمــار اشــک  صــدای  پیچــد  مــی  مــوج   در 
. نــد د گر بر ب  آ ز  ا مگــر  هــا  هــی  ص_ما ا غو

دستی میان خاک
 بهروز سپیدنامه  

یک روز یک نفر دست نداشت. 
باعمود آهنی بر فرقش کوبیدند، اگر 
دست داشت می توانست جلو ضربه 
عمود را بگیرد ولی دســت نداشت. 
از اســب که به زمین می افتاد الاقل 
اگر دست داشت با صورت به زمین 
 نمی خورد ولی او باز هم دست نداشت.

یک روز دیگر 175 نفر که داشتند 
زنده زنده زیر خاک دفن می شدند، 
وقتــی خاک بر ســر صورتشــان 
می ریخت دســت نداشتند که جلو 
صورت هایشــان بگیرند، دستانشان 

 خبــر فــوری: در پــی عروج 
شــهادت گونه حجت االسالم مهدی 
مطلبی مراســم مناجات شعبانیه با 
حضور خانواده ایشان در مسجد امام 
مهدی)عج( تهرانسر برگزار می شود.                                                                 
به روبرو خیره می شوم و یک بار 
دیگر پیام را توی ذهنم مرور می کنم... 
عروج شــهادت گونه حجه االســالم 
مهدی مطلبی...                                                                                                                            
نــوای مناجات حاج مهدی توی 
گوشــم زنگ می خــورد. یک مرتبه 
پژواک صدای حزین و گرفته اش که 
در مصیبت اهل بیت ســوز عجیبی 
پیدا می کرد توی سرم می پیچد. فراز 
و فــرود روضه هایش یکی یکی یادم 
می آید. باورش سخت است. چه زود 
همه آن لحظه ها خاطره شد. چیزی 
ته حلقم گره می خورد و باال می آید. 
گلویم تیر می کشــد. نمی فهمم کی 
و چطــور بغضم می ترکد و به پهنای 
صورت اشک می ریزم. شروع می کنم 
بــه تماس گرفتن با بچه ها و پرس و 
جو کردن درباره ماجرا. همه با بهت 
حــرف می زنند. هیچ کــس باورش 
نمی شــود به ایــن راحتی خطیب 
باصفای جمع بچه هــای هیات امام 
برای  حســن عسکری)علیه السالم( 
همیشه از پیش مان رفته باشد.                                                                                              
شب با چشمانی بارانی میهمان 
خانواده  می شویم.  پدری شان  منزل 
حاج مهدی مطلبی از مادر و همسر 
گرفته تا برادرها با وجود داغ سنگین 
کوچ عزیزشــان، صبورانه پذیرایمان 
می شــوند. البته خیلی جای تعجب 
نیست. با شناختی که در این سال ها 
از آن هــا پیــدا کــرده ام، از خانواده 
متدینی چــون آنها دیــدن چنین 
متانــت و توکلی در ایــن مصیبت 
وارده دور از انتظار نیســت. همان  جا 
متوجه می شویم که علت درگذشت 
این جوان طلبه تصادفی اســت که 
در یکــی از جاده هــای کردســتان 
اتفاق افتاده. آن طور که همســرش 
می گوید قرار بــوده که حاج مهدی 
مطلبی برای نخبگان سنندج جلسه 
سخنرانی پیرامون دغدغه های مقام 
معظم رهبری در مــورد موضوعات 
هسته ای کشــور داشته باشد که به 
دلیل خواب آلودگی راننده خودروشان 
از جاده منحرف شده و در اثر اصابت 
به تیر چراغ برق و واژگون شدن آن، 
دچار ســانحه شدید شــده و در دم 
جان می سپارد. راننده خودرو نیز از 
ماشین به بیرون پرت شده و تاکنون 
بیهوش است.                                                                                                   
حــاج مهــدی مطلبــی متولد 
ســال1364 بود و مدرک دیپلمش 
را از دبیرستان فرهنگ تهران گرفت. 

جامــــی ! از آالیش تن پاک شو
                  در قـــدم پاکـــــــروان خاک شو

باشد از آن خاک به گردی رسی
                         گرد شکافــــی و به مردی رسی

     بدون شک، بزرگداشــت یاد و خاطره غواصان شهید و 
گرامیداشت حماسه آفرینی های عاشورا مردان خدا که در فتنه 
خیز حوادث و در هجوم ناجوانمردانه دشمن به مرزهای آرمانی و 
فرهنگی انقالب اسالمی – با توکل بر خدا – َعلم قیام و مبارزه را بر 
دوش گرفتند و زندگی شرافتمندانه را در پناه مرگ شرافتمندانه 

یافتند، کمتر از فیض شهادت نیست.
     تکریم و تجلیل نام بلند غواصان شــهیدی که با دستان 
بسته – اما وارسته – به دیدار حضرت دوست شتافتند، در واقع 
تکریم از »انســان« و فضیلت های انسانی است. شهیدانی که با 
همه ی بزرگی، گمنام و بی ادعا زیستند و سرانجام با پشت پا زدن 
به همه  زخارف دنیوی و انتخاب آگاهانه ی شهادت، ثابت کردند 
که به راستی »شیفتگان خدمتند، نه تشنگان قدرت«.     امروز بر 
هنرمندان و اصحاب فکر و فرهنگ تکلیفی الهی و انسانی است که 

»پسرم محمد! تو در این ساعت 
که ده و بیست دقیقه است ، داری 
بــه فیلم کمدی نــگاه می کنی و 
از کلمه رمز”بــوی باران می آید ، 
بدجــوری بوی بــاران می آید” به 
خنده افتــاده ای. و من گریانم که 
خنده های من و تو و سرور و ابتهاج 
ما از چیست و سرگرمی های من و 
ما با چیست؟ این نکته را می نویسم 
تا بعدها برای تو توجهی باشد که 
مومن عاشــق، این قــدر فرصت 

معرفی کتاب »نامه های بلوغ«
مانیِفسِت روحی – روانِی بلوغ 

 محمدصادق علیزاده

سرگرمی ندارد. تو یک بار از مادر متولّد شدی و این بار باید از خودت 
بیرون بیایی؛ از نَفس، از غریزه ها، از عادت ها متولّد شوی؛ که عیسی 
تیِن”؛ کســی که دو بار  می گفــت:” ال یَلُِج فِی الَْملَُکوِت َمْن الیُولَُد َمَرّ
متولّد نشود، به ملکوت خدا راهی ندارد. و پس از این تولّد، باید تولید 
کنی و زاد و ولد کنی که تنها نمانی و در تنهایی هم مأنوس باشی...«

این ها بخش هایی است از متن کتاب »نامه های بلوغ«! این کتاب 
حاصل پنج نامه مرحوم علی صفایی حائری به فرزندانش است وقتی 
که در آستانۀ سن بلوغ قرار گرفته اند! مرحوم صفایی حائری با درک 
شرایط خاص روحی و جسمی و اتفافات عظیمی که در سن بلوغ برای 
انسان و شخصیت او می افتد، فرزندانش را مخاطب قرار داده و دست 
به قلم برده و با متنی شــیوا و دل نشــین و آهنگنین درددل کرده و 
به بیان دیدگاه های خود در خصوص نسبت خداوند و انسان پرداخته 

است. با این وجود خطاب نامه ها عام است. 
نویســنده در این نامه ها با تاکید بر ایــن نکته که هنگام بلوغ ، 
تحوالت روحی بزرگی در انسان ، رخ می دهد، سعی در مطرح کردن 
بحران های پیش روی جوان در آغاز راه نموده و به مثابه راهنمایی با 
تجربه، با او سخن می گوید. فرد در آستانۀ سن بلوغ از طرفی به سنی 
رسیده که لیاقت آن را یافته که مورد خطاب پروردگار قرار گیرد و از 
سوی دیگر مواجه با بحران هایی است که نیازمند بینش ها و معیارهایی 
اســت تا انتخابش بر اساس ارزش و توانش باشد. باید مقصد و راه را 
بشناسد و مراحل طی این مسیر را بداند و موانع پیش رو و وظایفش 

را به خوبی بشناسد. 
با توجه بــه این که این دوران، دوران بحران روحی و دوره تعقل 
و سنجش و انتخاب در آدمی است و از آن جا که این انتخاب نیاز به 
بینش و آگاهی و معیاری برای انتخاب دارد، تا بتواند در این بازار مکاره 
و در این دنیای متالطم دچار بحران عمل و شتابزدگی در عمل نگردد 
و بــا توجه به بینات وکتاب و میزان و تکیه بر خدای قدیر و حکیم و 
رحیم در این بیغوله، ســالک باشد تا به رضا و رضوان حق دست یازد 
لذا وصیت نامه ای است به همه فرزندان ایران که می خواهند در این 
دنیای پر پیچ و خم، گرفتار بحران و تردد و تحیر و سردرگمی نگردند. 
امید است که توشه راهشــان و ذخیره ای برای آخرتشان باشد. این 
نامه ها همگی به دنبال پاسخ دادن به این نیازمندی های روحی جوان 
می باشند. ادبیات قدرتمند، استفاده از اصطالحات قرآنی و باریک بینی 

و تسلط نویسنده در مسائل تربیتی از ویژگی های این کتاب است.
کتاب »نامه های بلوغ« به قلم مرحوم علی صفایی حائری و توسط 
انتشارات لیله القدر راهی بازار نشر شده است. مطالعۀ این اثر در فضای 
معنوی ماه رمضان می تواند تاثیرات روحی و روانی مضاعفی داشته باشد.

باید شهیدان از درون قاب برگردند
هادی خورشاهیان 

غواص
یا عباس

دستی کنار رود
دستی میان خاک
فریاد: یا… اخاک

   گفت وگو با فاطمه علی پور همسر حجت االسالم مهدی مطلبی

شهید راه عشق ؛ عمار والیت
  فاطمه دوست کامی

اشاره:
 از دانشــگاه برمی گردم. در ازدحام جمعیت داخل مترو از 
لرزش خفیف تلفن همراهم متوجه آمدن پیامکی می شوم. به 
ســختی قدری جابه جا می شوم و با اکراه دست می کنم داخل 

کیفم و گوشی را برمی دارم و پیام را می خوانم:          

او سال 1382 وارد حوزه علمیه قم و 
در مدرسه علمیه معصومیه مشغول 
تحصیــل علوم حوزوی شــد. حاج 
مهدی مطلبی انس و الفت زیادی با 
شــهدا داشت تا جایی که مسئولیت 
واحد شهدای بسیج مدرسه معصومیه 
و برگزاری نشست های شبی با شهدا 
بر عهــده او افتاد و بعــد از آن هم 
روایت گــری ســفرهای راهیان نور 
سهم عمده فعالیت های او در خصوص 

شهدا بود.
به همین سبب حاج مهدی مطلبی 
اولین اثرش  را تحت عنوان»بچه های 
محله  تو و من« و با محوریت نکات 
برجسته زندگی شــهدا  تالیف و به 
چاپ رساند.                                   

او ضمن ادامــه تحصیالتش در 
ســطوح عالی در قــم و بهره جویی 
از محضر اســاتید حدود ســه سال 
در درس خــارج شــرکت کرد و در 
هیئت  مســئولیت  ســال ها  همان 
مکتب الشــهدای تهرانســر را هم بر 
عهده داشت. این ذاکر امام حسین)ع( 
با تاســیس پایــگاه اینترنتی جامع 

اشــعار آیینی با نام» حسینیه« گام 
بلند و مثبتی در راه احیای فرهنگ 
اهل بیت )ع( برداشــت به طوری که 
در مدت بســیار کوتاهی این سایت 
به یکی از ســایت های مطرح در این 
حوزه تبدیل شد.                                                                                                                         
اما آنچه امروز بیش از هر بحث 
دیگــری در رابطه بــا فعالیت های 
ایشــان مدنظر است، مشغولیت ها و 
دغدغه هــای حاج مهدی مطلبی در 
بحث مذاکرات هســته ای کشورمان 
است. او با تالیف دو اثر ارزشمند در 
این حوزه به نام های “عقب نشــینی 
ممنوع “ و” راز آنچه مرقوم داشتند”، 
نقــش بــزرگ و به یادماندنی ای در 

تبیین مطالبی مدون و مهم در عرصه 
هسته ای کشور داشت. برای آشنایی 
بیشــتر با فعالیت های ایشــان پای 
صحبت همسر و همراهش می نشینیم 
و از ایشــان می خواهیم تا برایمان از 
حاج مهدی و دغدغه هایش بگوید.                                     

آن  علی پور  خانم  *  سرکار 
از دوستان حاج مهدی  که  طور 
شنیده ایم ظاهرا ایشان در حوزه 
تدریس هم داشــته اند، لطفا در 
این مورد قدری برایمان بگویید.

بســم اهلل الرحمــن الرحیم. بله 
جزو  ایشــان  می فرمایید.  درســت 
طلبه های ممتاز مدرســه معصومیه 
بودند. طوری که در همان سال های 
ابتدایــی طلبگی شــان در همــان 
مدرســه معصومیه و بعد در موسسه 
جامع الثقلیــن مشــغول تدریــس 

می شــوند. اول تدریس ادبیات عرب 
را شروع می کنند و در سال های بعد 
کالم و فلسفه را. در تدریس فلسفه 
با کتاب” بدایه” از عالمه طباطبایی 
شــروع می کننــد و پــس از مدت 
کمــی آن قدر به این کتاب مســلط 
می شــوند که به گفته شاگردانشان 
انگار ســال های سال است که دارند 
این کتاب را تدریس می کنند.                                                    
*  چــه شــد که ایشــان 
عالقه مند بــه پیگیری مباحث 
هسته ای شدند و این قدر جدی 

به این حوزه ورود کردند؟
دلیل این ورود جدی را باید در 
روحیه والیت مداری ایشان جستجو 

کرد. حاج مهدی بــا تمام وجودش 
خود را ســرباز والیت می دانســت. 
چه در بحث هســته ای و چه در هر 
حوزه دیگر، وقتی می دید حضرت آقا 
صاحب دغدغه ای هستند حتی برای 
یک لحظه هم نمی توانست بی توجه 

به آن موضوع سکوت کند. این روحیه 
او را تمام اطرافیانش به خوبی حس 
می کردند. بحث هســته ای هم یکی 
از همین مســایل بود. حاج مهدی 
بــه گفتــه خیلی ها فــرد باهوش و 
نخبه ای محسوب می شد. او واقعا عمق 
نگرانی های مقام معظم رهبری را به 
خوبی درک کــرده بود. برای همین 
بــود که در ایــن راه لحظه ای آرام و 
قرار نداشت.                                                   

این  در  فعالیت هایشــان   *
زمینه به چه صورت بود؟     

تریبون هــای  مهــدی  حــاج 
اختیار  در  مختلفــی  خودســاخته 
داشــت. یکی از ایــن تریبون ها قلم 
گیرا و رســایش بود. اولین کتاب او 
با نــام” بچه های محله تو و من” که 
در رابطه با شــهدا بود، در انتشارات 
معارف به چاپ رســید و با استقبال 
خوبی مواجه شــد. لحــن زیبا و از 
دل برخاســته اش واقعــا مخاطب را 
جذب می کرد. او با استفاده از همین 
قلم دست به تالیف سه اثر در حوزه 
انرژی و مســائل هسته ای کشور زد. 
در اولین اثر که نامش نقد و بررسی 
متــن توافق نامه ژنو بــود و یک ماه 
بعد از امضای این توافق نامه به چاپ 
رسید، حاج مهدی به نقد و واکاوی 
این توافق نامه پرداخت. دکتر سعید 
جلیلی وقتی کتاب را مطالعه کردند 
با تعجب گفته بودند که واقعا این که 
یک طلبه با مشــغله های متفاوت و 
فضای فکری درسی و علمی حوزوی 
توانسته چنین اثری در تبیین حقیقت 
توافق نامه ارائه کنــد، جای تبریک 
دارد. کتــاب دومــش در این حوزه، 
کتاب” عقب نشــینی ممنوع” است. 
او در این کتاب به بررســی نظرات 
مقام معظم رهبری درباره مذاکرات 
هسته ای دولت یازدهم، از مرداد92 
تا اسفند93 پرداخت.                                                                                                                           
* موضوع کتــاب راز آنچه 
بود؟ آن طور  مرقوم داشتند چه 
این کتاب در مدت  که شنیدیم 
سه هفته بعد از چاپ حدود سه 

هزار نسخه فروش داشته است!
بلــه. کتــاب” راز آنچــه مرقوم 
داشتند”، کتابی پرمحتوا و محصول 
دو سال تالش شبانه روزی، عاشقانه و 
مخلصانه او بود. البته من هیچ وقت 
فکرش را نمی کردم که کتاب چنین 
بازخوردی داشته باشد و اینقدر زود 
مورد توجه موافقان و مخالفانش قرار 
بگیرد. این کتاب مشتمل بر فصل های 
مختلفی است که در تعدادی از آن ها 
انرژی هسته ای و مسائل مربوط به آن 
به طور بی طرفانه مورد بررســی قرار 
گرفته بود و در مابقی فصول هر آنچه 
در طول سال های گذشته بر پرونده 
هسته ای کشورمان گذشته بود شرح 
داده شده بود. روز بازدید مقام معظم 
رهبری از نمایشــگاه کتاب امسال، 
مسئول انتشارات شهید کاظمی که 
کتــاب را چاپ کرده بــود، آن را به 
آقازاده حضرت آقا رسانده بودند. چند 
روز بعد هم ایشان پیام داده بودند که 
به نویسنده کتاب بگویید که من این 
کتاب باارزش را خوانده ام و از طرف 
من از ایشان تشکر کنید. حاج مهدی 
با نگاهی عمیق و ریزبین نقات قوت و 
ضعف عملکرد تیم های مذاکره کننده 
هسته ای در دولت حاضر و دولت های 
پیشین را به چالش کشیده بود. برای 
همین بود که خیلی از این نوشته ها به 
مذاق عده ای خوش نیامد و مسائلی 
پیش آمد که واقعا دور از انتظار بود.                                                                                                          
چه  بپرســم  می توانــم   *

مسائلی؟
بله حتما. ناشــر و حاج مهدی 
خیلی تــالش کردند که کتاب را به 
نمایشگاه کتاب امســال برسانند. با 
این که  تاکنون هنوز فرصت نشــده 

تــا برای کتاب آئین رونمایی بگیرند 
امــا با تالش فراوان نهایتا 200 جلد 
از کتاب برای نمایشگاه کتاب آماده 
شد و جالب هم اینجاست که علی رغم 
نداشــتن هیچ تبلیغــات و معرفی 
خاصی تمام کتاب ها به فروش رفت. 

بعد از اتمام نمایشــگاه ناشر مجددا 
اقدام به چاپ و توزیع کتاب کرد اما 
این بار چیز زیادی از چاپ نگذشت 
که تلفن های مشــکوک به مسئول 
چاپخانه شــروع شــد. اول با حربه 
تطمیع وارد شــده و گفته بودند که 
تمام کتاب هایتان را یک جا می خریم 
امــا وقتی دیدند که ناشــر موافقت 
نمی کنــد و می گوید دوســت دارد 
کتاب را به دست مخاطب عام برساند، 
شــروع کرده بودند به تهدید که اگر 
دست از چاپ کتاب برندارید با چندتا 
انتشارات تان را می فرستیم  نارنجک 
هوا. چاپ خانه سه روز از چاپ دست 
نگه داشت اما وقتی در تماس بعدی، 
ناشر بهشان گفت که من آرزو داشتم 
توی جنگ با نارنجک دشمن بروم هوا 
حاال که آنجا نشد، شاید قسمت بوده 
توی این جبهه به فیض برسم. بعد از 
این ماجــرا، تلفن های تهدیدآمیز به 
حاج مهدی شروع شد.                                      
* یعنی خود ایشــان را هم 

تهدید می کردند؟
بله. اول گفتند به خاطر مطالب 
که توی کتاب عنوان کردی از شــما 
شــکایت می کنیــم و دادگاهی ات 
می کنیــم. من خیلی نگران بودم اما 
چند وقت گذشت و هیچ خبری نشد. 
حاج مهــدی هم می گفت چون جز 
حقیقت توی کتاب چیزی ننوشته ام 
نتوانســته اند مطلبی علیه من پیدا 
کنند. دوباره تلفن هایشــان شــروع 
شــد. نمی گفتند از طرف چه کسی 
تمــاس می گیرند اما فقط یکســره 
تهدیدش می کردند. حاج مهدی به 
من نمی گفت که چــه چیزی به او 
می گوینــد فقط یک مرتبه که خانه 
بــود و زنگ زدند برای تهدید کردن 
دوباره دیدم دارد بهشــان می گوید 
آقاجان فقط خواهشــا هر کاری که 
از عهده تان برمی آید، کوتاهی نکنید. 
تماس شان که تمام شد هرچه به حاج 

مهدی گفتــم که چه گفتند چیزی 
نگفــت و گفت هیچی قدری وراجی 
کردند و بعد هم قطع کردند.                               
* به نظرتان چرا ایشــان را 

تهدید می کردند؟
دو بحــث مطرح بود؛ اول کتابی 
که به قلم و با تالش و تحقیق ایشان 
نوشته شده بود و دوم سخنرانی ها و 
روشنگری هایی که ایشان در خصوص 
مسائل هســته ای کشور داشت. این 
که می گویم ایشــان بعد از شنیدن 
نگرانی هــای رهبرعزیزمان لحظه ای 
آرام و قرار نداشــت فقط یک حرف 
نیست. از وقتی که بحث بازرسی های 
سرزده از مراکز نظامی و بازجویی از 
دانشمندان هسته ای پیش آمده بود 
و حضرت آقــا فرموده بودند که من 
اجازه نمی دهم که این اتفاقات بیفتد 
دیگر حاج مهدی حتی یک شب هم 
با آرامش ســر روی زمین نگذاشت. 
همه اش می گفت ببیــن کارمان به 
کجا رسیده که آقا خودشان آمده اند 
وسط و از خودشان مایه گذاشته اند 
و می گویند من اجازه نمی دهم چنین 
بیفتد. حــاج مهدی روحیه  اتفاقی 
لطیف و حساســی داشــت؛ آن قدر 
حســاس که وقتی زیــاد حرص و 
جوش می خورد و مسئله ای ناراحتش 
می کرد رنگ پوســت صورتش تیره 
می شــد. از آن روز به بعــد بود که 
برای خودش تکلیف جدیدی تعریف 
کرد و با سفر به شهرها و استان های 
مختلف و سخنرانی در جمع نخبگان 

تــالش می کرد تا پیام حضرت آقا را 
به گوش همه برساند و آنهایی را که 
خودشــان را در این وادی به خواب 
زده اند بیدار کند.                                                                                                     
*  این ســفرها را به تنهایی 

می رفتند؟
خیــر. به غیر از من گاه برخی از 
دوستان شــان هم همراه شان بودند. 
آخریــن ســفر حاج مهــدی اولین 
سفری بود که همراهش نرفتم. روز 
قبــل از آن روز اصفهان بودند و روز 
قبل ترش هم کرمان. برای ســه روز 
بعد از کردستان هم به ترتیب برنامه 
سخنرانی در مازندران، قم و سبز وار 
را داشت. قسمت این بود که او تنها 
برود و  به رفقای شهیدش پیوندد و 

من بمانم و این دنیای پست. 
* با وجود این تهدیدها هیچ 
وقت نشد که او را از رفتن به این 

سفرها منع کنید؟
به خاطر تهدیدها که نه، اما وقتی 
می دیــدم دارد این همه به خودش 
فشــار می آورد و برنامه های سفرها 
را  روشــنگرانه اش  سخنرانی های  و 
این قدر فشرده می چیند گاهی پیش 
می آمد که از ایشان بخواهم سفری 
را لغو یــا برنامه هایشــان را جابجا 
کننــد اما هر دفعه یــک طور قانعم 
می کرد. می گفت شما دوست داری 
مثل خیلی از طلبه ها فقط بچســبم 
به کتاب و درســم و هیچ مسئله ای 
برایم مهم نباشــد؟ حتی شب آخر 
قبل از حرکت به ســمت کردستان 
چون ســاعت حرکت شان یک نیمه 
شــب بود و خودم هم نمی خواستم 
همراهشان بروم قدری دلشوره داشتم 
و گفتم اگر ممکن اســت سفر را لغو 
کنند اما گفت دلت راضی می شود به 
خاطــر کوتاهی من و امثال من فردا 
اشک به چشم های آرمیتا و علیرضا 
بیفتــد؟ اگر جلویمــان را بگیرند و 
بگویند از دســتاوردهای پدران مان 
چطــور محافظت کردیــد، چه باید 
جواب بدهیم؟! همیشــه همین طور 
بود. طوری صحبــت می کردند که 
دیگر نمی شد روی حرفشان چیزی 
گفت. بــا همه خســتگی ای که از 
سفر قبلی اش داشــت، حتی حاضر 
نشــد یک روز ســفرش را به تعویق 
بیاندازد. خیلی مصمم بود در این راه. 
هیچ چیز جلودارش نبود. حرف های 
درون ســینه اش انــگار روی دلش 
ســنگینی می کرد و تــا آن ها را به 
آرام  نمی رســاند،  گوش صاحبانش 
و قرار نداشــت. با همه نگرانی هایی 
که برایش داشــتم وقتی این تالش 

و پیگیری خالصانــه و بی ریایش را 
می دیدم از عمق وجودم به او افتخار 
می کردم.                                                                                                                  
* هیــچ وقت تصــورش را 
این قدر زود راهی  می کردید که 

شود؟
حاج مهدی آدم پرتالشــی بود. 
مثل کســی بــود که انــگار خیلی 
دیرش شــده و وقتش تنگ است. 
این حرف یک ادعا نیســت. اگر به 
گذشــته و پرونده کاری و خدمتش 
نگاه کنید خودتان متوجه می شود 
که نوعی شــتاب در تمام کارهایش 
بود؛ البته شتابی سازنده نه مخرب 
که باعث ناکارآمدی شود. چند وقت 
پیش با چند نفر از دوســتانش و به 
همراه یک راه بلد بــا پای پیاده راه 
می افتند به سمت فردو و تا نزدیکی 
فنس های سایت فردو 12 کیلومتر 
پیــاده روی می کنند. می گفت توی 
راه مخصوصا وقتی به سایت نزدیک 
می شدیم همه اش توی دلمان خدا 
خــدا می کردیم که کســی بیاید و 
جلویمــان را بگیــرد و بگوید کجا 
دارید می روید و اصال که هســتید؟ 
امــا دریغ از یک نگهبان ســاده که 
ببینیم. نزدیک سایت چندتا پرچم 
و پــالکارد با محتوای» مــا اجازه 
نمی دهیم«نصــب کــرده بودند و 
برگشته بودند. شــبی که از سایت 
برگشت تا صبح بیدار بود و بی تابی 
می کرد. باورش نمی شــد که فردو 
این قدر راحت به تعطیلی کشــیده 

شــده باشد و هیچ حصار امنیتی ای 
به دورش نباشــد. می گفت آمدیم 
و به جــای ما چندتا جاســوس یا 
خرابکار داشتند می رفتند به سمت 
ســایت، چرا هیچ حفاظتی در کار 
نیســت؟  بعضی وقت ها که می دید 
سرحالم و ظرفیت شوخی دارم بهم 
می گفت فاطمه بعــد از رفتنم اگر 
بیاینــد و از تــو بخواهند که از من 
برایشان حرف بزنی چه می گویی؟ 
مــن هم می گفتــم از همه کارها و 
زحمت هایی که کشیدی می گویم. 
همان ها که تا می آیم پیش کســی 
درباره شان حرف بزنم می گویی ریا 
می شــود و نمی گذاری حرفی بزنم. 
به شوخی بهشان می گفتم صبر کن 
می خواهم پته ات را بریزم روی آب. 
بــا همه این حرف ها هیچ فکرش را 
نمی کردم که روزی برســد که من 
بخواهم بیایم و بنشــینم و از ایشان 
حرف بزنم آن هم به این زودی. هیچ 
فکرش را نمی کردم مراســم وداع با 
حاج مهدی هم زمان با مراسم وداع 
غواصان شــهید باشــد که از وقتی 
شنیده  بود دست های غواصان شهید 
را بسته و زنده به گورشان کرده اند 
یکسره شــب ها با چشم خیس به 
خاطرشان به خواب می رفت.                                                                                                                           

* نکته ناگفته ای مانده؟
فردای عــروج حاج مهدی، پدر 
بزرگوار شهید عزیز مصطفی احمدی 
روشن به همراه یکی از همکاران و 
همرزمان شــهید احمدی روشن به 
منزل مــان تشــریف آوردند. در آن 
جلسه همکار شهید احمدی روشن 
از اولیــن دیداری که با حاج مهدی 
بر سر مزار شهید مهدی زین الدین  
داشــتند صحبت کرد و خاطره ای 
از ایشــان گفتند که دوســت دارم 
برایتــان بگویم. ایشــان می گفتند: 
وقتی از مصطفی برای حاج مهدی 
عزیزمــان می گفتــم می دیدم که 
با همه وجودش گــوش می کند و 
حرف هایــم را می گیــرد. البته آن 
موقع هنوز نمی دانســتم که ایشان 
در بحث هســته ای این قدر دقیق 
و عمیــق ورود کرده انــد و صاحب 
تالیفاتی هستند. چون دیدم طلبه 
هم هستند با حالتی گالیه آمیز گفتم 

واقعا چرا در این شــرایط حساس 
برخی سکوت کرده اند؟ ایشان هم 
سرشان را انداخته بودند پایین و فقط 
گوش می کردند. حرفم که تمام شد 
گفت خب فالنی شما بگو چه کنیم؟ 
یک لحظه یاد حرف مصطفی افتادم 
وگفتــم وقتــی آن موقع ها کارمان 
جایی گره می خورد و به هیچ رقمی 
پیــش نمی رفت، مصطفی می گفت 
بچه ها باید خون بدهیم؛ و جدا هم 
درست می گفت فقط با دادن خون 
گره از مشکل مان باز می شد. حاال هم 
واقعا باید خون بدهیم. تا این حرف 
را زدم مرحوم مطلبی سرش را آورد 
باال و توی صورتم نگاهی انداخت و 
با حالتی خاص گفت فالنی ان شاء اهلل 
که خون هم می دهیم.                                                                                    
آن روز کتاب» راز آنچه مرقوم «

داشــتند را با خودم بــردم خانه و 
مشغول خواندن شدم. آن قدر متن 
و محتــوای کتاب جالب و گیرا بود 
که مرا به شــدت جــذب خودش 
کرد طوری که همســرم با تعجب 
گفــت مگــر چیز جدیــدی داری 
می خوانــی که این قدر برایت جالب 
اســت؟ شــما که همه این مباحث 
را کهنه کــرده ای! گفتم: این کتاب 
بوی شــهادت می دهــد. من برای 
نویســنده اش چیزی جز شــهادت 
نمی بینــم. آن روز که این حرف را 
می زدم واقعا انتظارش را نداشتم که 
به این زودی خبر رفتن این بزرگوار 
را بشــنوم و بیایم اینجا و از خاطره 
آن روز حرف بزنم.                                                                                                                                
* فکر می کنیــد اگر االن حاج 
مهــدی مطلبی می خواســت یک 
نصیحت کوتاه ما را بکند چه می گفت؟

قطعــا دو نکته را بــه همه مان 
متذکر می شد: اول اینکه تحت هیچ 
شــرایطی و به هیــچ بهانه ای رهبر 
نازنین مان را تنها و بی یاور نگذاریم؛ 
حاج مهدی خــودش را به معنای 
واقعی کلمه»عمار والیت « می دانست 
و دوم هم اینکه هیچ وقت به آمریکا 
اعتماد نکنیم. حاج مهدی همیشه 
می گفت آمریکا گرگ است. هر وقت 
توانســتیم به گرگ اعتماد کنیم به 
آمریکا هم می توانیم اعتماد کنیم.                                                                                      
* ممنون بابت فرصتی که در 

اختیارمان قرار دادید.

دل نوشته نویسنده کتاب “آن بیست و سه نفر” 
 در پاسداشت مقام 175  شهید غواص

زنده زنده زیر خاک
 دفن می شدند ولی ...

نازنینی دســت از جان شیرین شــان 
شســته اند تا چراغ مردانگی و فتوت 
 در ســرزمین شــیعه خاموش نشود.
چند روزی است که کاربران شبکه های 
اجتماعی عکس هــای غم انگیزی به 
اشتراک می گذارند. عکس مردانی که 
با دستان بسته زنده به گور شده اند. این 
اتفاق تلخ و غم انگیز پیام شیرینی اما 

دل نوشته ای برای شهیدان غواص
تکریم »انسان« 

و فضیلت های انسانی

را با ســیم تلفن صحرایی که ســفت 
و برنده است بســته بودند.این روزها 
همه جا نقــل مظلومیت 175 غواص 
شــهیدی اســت که پس از 30 سال 
تصمیم گرفتند خورشید حضور خود 
را بــه شــب زدگانی که ما باشــیم، 
آسمانی  پریچهرهای  بدهند.  نشــان 
آمدند و با همان دســتان بسته قفل 
فراموشــی از چشم ها و گوش های ما 
باز کردند تا ببینیم و بشــنویم برای 
حفــظ وجب وجب این مــرز پرگهر 
خون دلها خورده ایم.چه رعنا قامتان 

داشت. معلوم شد شهدا و میراث داران 
دفاع مقــدس ما محبــوب دل همه 
ایرانیان هســتند. ملت ایران پس از 
کشف پیکرهای غواصان جوان، همه 
یکپارچه به احترام قهرمانانشان تمام 
قد ایستادند و بزرگی شان را ستایش 
کردند. در میان این ستایشگران ازهر 
فکر و سلیقه و تیپ و جایگاه اجتماعی 
دیده می شوند و این یعنی اینکه ملت 
اســطوره هایش را فرامــوش نخواهد 
کرد. یعنی اینکــه قهرمانان وطن در 
مصادره هیچ تفکر و سلیقه سیاسی و 
طبقه اجتماعی نیستند. آنها بیرق های 
مردانگی هستند که راه رشادت و تقوا 
و وطن دوســتی را به نسل های بعد 
از خود نشــان می دهند.روزگار هر از 
گاهی با نمایاندن چنین گنج هایی از 
دل زمین به دل های غافل ما تلنگری 
می زند که بیدار بمانیم و بدانیم زندگی 

و امنیــت خــود را مدیــون مردان 
جوانی هســتیم که با دســت بسته 
به اســتقبال زجر آورترین مرگ ها 
رفتند تا ما امروز در ناامن ترین نقطه 
جهان شــاهد امن ترین کشور دنیا 
باشــیم و البته کمی هم شرمســار 
از اینکه درســت همزمان با پخش 
تصاویر این اسطوره ها، اخبار تلخی 
از خیانت کســانی می شنویم که با 
نردبان نام این شــهدا به بام قدرت 
رســیده اند و با دستان باز بیت المال 
مسلمانان را به انبان خود ریخته اند، 
بی آنکه از آن دست بسته های مظلوم 
شرمی بر وجود بی وجودشان عارض 
شده باشــد.بچه ها متشکریم که رخ 
نمایاندید و از کهــف جبهه بیرون 
آمدید تا نشانه ای باشید برای سطوت 
و غیــرت ایرانی. نامتان زمزمه نیمه 

شب مستان باد.

 تقدیم به ارواح طیبه مرواریدان سرخ ،
 غواصان شهید

غزل دعوت
مـــرا به روشنـــــــی آفتاب دعـوت کـــــــن
        به رود و چشمه و دریا ، به آب دعوت کـن

 
مــرا به لهجۀ باران صدا بزن ، ای خوب !

به بــــاغ خیس نگاه سحاب ، دعـــــوت کن
 مـــرا به ساحت طوفان بخوان ، به اقیانوس

بــه موج موج خطـــــر ، التهاب دعوت کن
 

مــــرا بـــــــــه دیدن یک ناگهـان ببر امشب
بــــــــه فصل تــــازۀ یک انقالب دعوت کن

 
بــه فصل تازۀ خون و خطـــر ، به جانبازی
به رقص سرخ جنون، بی حساب دعوت کن

 
مـــــرا بــه مذهب آتش ، بــه سوختن ، آری 

بـــه شعله ور شدن و پیچ و تـاب دعوت کن
 

بــــه داغ سرخ شقایق  ، مـــرا تو مهمان کن
بـــــه فصل پرپر ایــن شعــر ناب دعوت کن

 
صدای »هل من ...« خون خداست در گوشم

مــــــرا بــــــه دایـــرۀ این خطاب دعوت کن
 

میان مـــــــاندن و رفتــــــــن دچــــار تردیدم
مــــرا بـــــه ُجـــرات یک انتخاب دعوت کن

 
دلــــــم گرفتـــــــه از این ظلمت حقیقت سوز
مـــرا بـــــــه روشنــــــــی آفتاب دعـوت کن

در آیینه ادب و هنر سیمای تابناک و نورانی این غواصان وارسته 
و به حق پیوسته را در مقابل چشم جهانیان به تماشا بگذارند، تا 
با اقتداء به این اسوه های عشق و ایثار – در فضای پر فتنه و غبار 

گرفته ی امروز – راه را گم نکنیم. ان شاء اهلل. 
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