
داشت و براي وفات ايشان در منزل مراسم مي گرفت. ميالد امام حسين )ع( را هم جشن مي گرفت و مراسم 
جشن به پا مي كرد. من و محمد به چشم شغل به پاسدار بودنش نگاه نمي كرديم، هر دو نگاه عاشقانه به 
اين امر داشتيم. توجه و نگاه من هم به سپاه برگرفته از ارادت محمد به اين نهاد مقدس بود. محمدآقا يك 
آدم عادي بود. خيلي مذهبي نبود. با دلش زندگي مي كرد. هم خودش لذت مي برد و هم اطرافيانش. من 
هميشه مي گفتم شما بيش از حد مهربان هستيد. در هيئت امام حسين)ع( در كارهاي آشپزخانه كمك 
دست آشپز و دوستانش مي شد. شايد كمتر كسي در برخورد اوليه متوجه مي شد كه ايشان نظامي  است. 
عاشق زندگي بود. براي بچه ها آرزو هاي بزرگ داشت. همسرم كالس خط مي رفت و به دخترم قول داده بود 
با هم به كالس خط بروند. همسرم كه شهيد شد دخترم گفت بابا قول داده بود من را به كالس خط ببرد. بعد 
از شهادت محمد در ميان وسايلش دفترچه خطي را پيدا كردم. گفتم ببين بابا تا اينجا هم در فكر تو بوده و 
اين دفتر را گذاشته كه شما تمرين كنيد. همين هم باعث آرامش خاطرش شد. زيارت عاشورا هاي بعد نماز 
صبحش قضا نمي شد. اگر نماز صبحش قضا مي شد به محض اينكه بيدار مي شد نمازش را مي خواند. در 
هيچ شرايطي زيارت عاشورايش ترك نشد. هر فرصتي دست مي داد زيارت عاشورا مي خواند. خوب يادم 
است قبل از شهادتش تصادف كرد و اين تلنگري بود كه خدا به ما بگويد اگر 
بخواهم مي توانم او را همين جا از شما بگيرم اما محمد اليق شهادت بود و چند 

وقت بعد در ميدان جهاد شهيد شد.
شما در جريان مدافع حرم شدنش بوديد؟

بله. مي دانستم كه در حال پيگيري براي اعزام است. هرچند فرمانده اش قبول نمي كرد. 
يك بار آمد خانه، ديدم خيلي گرفته و ناراحت اس��ت. از حاالتش متوجه شدم. گفت 
موافقت نمي كنند كه راهي شوم من هم واگذار كردم به خانم زينب )س( اما پيگير بود. در 
دفترچه اش نوشته بود من تالشم را كردم هر چه خدا خواست همان مي شود. بعد از چند روز 
آمد و گفت موافقت كردند. ما اين موضوع را با كسي مطرح نكرديم. همه مي دانستند محمد 
مأموريت است اما كسي نمي دانست كه ايشان به سوريه رفته. خرداد سال 1392 بود و اوايل 
جنگ. هنوز بحث جبهه مقاومت و حضور مدافعان حرم مطرح نشده بود. هر كس پرسيد مي گفتم 
رفته مأموريت داخل. تا اينكه چند باري كه رفت و آمد در 30 آذر 92 مجروح شد و با مجروحيتش 
اطرافيان متوجه حضورش در جبهه مقاومت شدند. به خاطر شرايط نظامي  بودنش خيلي چيزها در 
خانه صحبت نمي شد. اين رفت و آمد ها چهار سال طول كشيد. محمدآقا چند ماه قبل از شهادت به 

فرماندهي رزمندگان مدافع حرم لشكر زينبيون منصوب شد.
مي دانستيد همسرتان همرزم بچه هاي پاكستاني مدافع حرم است؟

مي دانستم كه محمدآقا ارتباط خوبي با نيرو ها و رزمندگان در منطقه داشت. ايشان با حيدريون، فاطميون، 
حزب اهلل و لشكر زينبيون رفاقت داشت. ارتباط خوبي با زينبيون برقرار كرده بود. آنها خيلي مهربان و خوب 
هستند. محمدآقا هم اين خصيصه را داشت و همين مهرباني باعث ماندگاري ايشان شد. بچه هاي زينبيون 
مدت دو سال از فقدان همسرم خيلي به ما محبت داشتند. همان طور كه آنها همسرم را دوست داشتند 
همسرم هم آنها را دوست داشت براي همين مفقوداالثر شدن حاج حيدر برايشان خيلي سخت گذشت. 
محمد از بودن در كنار پاكستاني ها لذت مي برد. با قلبش فرماندهي مي كرد. در مراسم شهادتش خيلي از 
رزمندگان پاكستاني حضور پيدا كردند. وقتي هم كه محمد شهيد شد، در محل شهادتش مزار يادبودي 
درست كردند. محمد به واسطه شغلش فرمانده شد و به واسطه قلبش فرمانده دل ها ماند. ايشان يك انسان 

عادي بود كه خدا او را به ثمن بهاي شهادت خريد.
از شهادت زياد با شما صحبت مي كرد؟

راستش نه، اصاًل. جز همان مرتبه آخر در فرودگاه زمان جدايي، هيچ وقت از شهادت برايم صحبت نكرد. 
محمدآقا خيلي زندگي را دوست داشت. نمي خواهم اين طور بنويسند و بگويند كه محمد آرزو داشت شهيد 
شود و نيتش فقط شهادت بود، نه اين طور نبود. شهادت را دوست داشت اما نيتش خدمت و مجاهدت در راه 
خدا بود. هميشه مي گفتم اگر روزي اين جنگ تمام شود و محمد در نهايت جانباز شده و بازگردد عذاب 
خواهد كشيد و از اين عذاب از بين خواهد رفت. به شخصه اين را مي ديديم، جانبازي را. اما اصاًل تصوري 

از شهادتش نداشتم. ما هرگز در مورد شهادت صحبت نكرديم.
از نحوه شهادت ايشان اطالع داريد؟

گويا محمد به همراه يكي از دوستانش براي شناسايي منطقه اي كه تازه توسط نيرو هاي خودي آزاد شده 
بود راهي مي شود. قبل از حركت بيسيم ها و چند تلفن همراهي را كه هميشه با خود به منطقه مي برد، به 
بچه ها تحويل مي دهد. وارد منطقه شده و در حين شناسايي ابتدا دوستش از ناحيه سينه و بعد محمد 

از ناحيه سر مورد اصابت گلوله تك تيراندازها قرار مي گيرند و شهيد مي شوند.
چه برنامه اي براي يادگار هاي شهيدتان داريد؟

مي خواهم بچه ها با ذهنيت بچه شهيد بودن بزرگ نشوند. نمي خواهم فرقي با بقيه داشته باشند، 
مي خواهم در خالل اين رش��د و پرورش ش��ان با آدم هايي كه بابا را مي ش��ناختند، ه��دف بابا را 
مي شناختند، اينكه بابا چرا رفت و شهيد شد همراه شوند و در معيت اين آدم ها باشند. مي خواهم 
بابا براي آنها زنده باشد. انتخاب آينده و كارشان به عهده خودشان است. دوست دارم به آرزوهايي 
كه پدرشان داشت و آينده قشنگي كه پدرشان براي شان متصور بود برسند تا بتوانند خدمت كنند. 
حاج حيدر يا همان فرمانده حيدر ب��راي همرزمان و بچه ه��اي زينبيون ماند و ب��راي من و بچه ها 

محمدآقايي ماند كه بايد با نبودن هايش بسازيم.
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جدول

    صغري خيل فرهنگ
چندي پيش خبر شناسايي پيكر شهيد مدافع 
حرم محمد جنتی با نام جهادی »حاج حيدر«، 
در رس�انه ها و فض�اي مجازي منتش�ر ش�د. 
انتش�ار اين خب�ر در حالي بود كه دو س�ال از 
شهادت اين فرمانده ايراني رزمندگان مدافع 
حرم پاكستانی لش�كر زينبيون مي گذشت. 
»فرمانده حيدر« اهل روستای »ديزج خليل« 
از تواب�ع شهرس�تان »شبس�تر« در اس�تان 
آذربايجان ش�رقی بود كه در 16 فروردين 96 
در حماه س�وريه منطقه تل ترابی به ش�هادت 
رسيد. هويت پيكر مطهر شهيد جنتی، از طريق 
آزمايش DNA مشخص ش�د و در ميان همه 
اخبار و مطالب منتشر شده در فضاي مجازي، 
دعوت فرزندان ش�هيد براي حضور مردم در 
مراسم وداع در حسينيه معراج شهدا، بسيار 
قابل تأمل بود. همين دعوت ما را بر آن داشت 
ت�ا در روزنامه »جوان« براي س�اعاتي ميزبان 
»رقيه ناظمي« همسر ش�هيد باشيم و مروري 
بر زندگي و سيره ش�هيد محمد جنتي داشته 
باشيم. ماحصل اين گفت وگو را پيش رو داريد.

         
همزمان با خبر شناسايي هويت شهيد 
محمد جنتي، فيلم�ي  در فضاي مجازي 
منتشر شد كه فرزندان شهيد از مردم و 
دوستداران شهدا براي حضور در معراج 
و شركت در مراسم وداع با شهيد دعوت 

مي كردند، اين ايده خود شما بود؟!
خير. اين ايده بچه هاي معراج شهدا بود كه گويا 
براي اولين بار هم اتفاق افتاد. پسرم در دفترچه اي 
كه در معراج بود شروع كرد به نوشتن و دعوت از 
مردم كه همان لحظه بچه هاي معراج، فيلم را تهيه 
و بعد منتش��ر كردند. اميرعباس از مردم دعوت 
عمومي  كرده و نوشته بود: »من فرزند شهيد محمد 
جنتي هستم. باباي من بعد از دو سال امروز مياد 

معراج شهدا، همتون دعوتيد.« 
بچه ه�ا معن�اي مفقوداالث�ر ش�دن را 

مي دانستند؟
ش��هادت همس��رم را خودم به بچه ها خب��ر دادم. 
محمدآقا 16 فروردين 96 در حماه سوريه منطقه 
تل ترابی شهيد ش��د و صبح روزي كه به ما اطالع 
دادند من خ��ودم با بچه ها صحبت ك��ردم و گفتم 
باباي تان ش��هيد شده اس��ت. به آنها گفتم: »همه 
دوست دارند شهيد ش��وند و آرزوي شان شهادت 
اس��ت اما هر كس��ي نمي تواند به اين مقام برسد. 
خدا بايد آنها را انتخاب كن��د.« گفتم بابا به چيزي 
كه دوست داشت رسيد. همسرم در آخرين وعده 
خداحافظي مان به من گفت من دوست دارم شهيد 
شوم و پيكرم برنگردد. البته روزي كه خبر شهادت را 
به ما دادند، نمي دانستيم كه مفقوداالثر است. فقط 
شهادت همس��رم را به بچه ها اطالع دادم و از پيكر 
حرفي نزدم. نبود پدر سخت بود. يك روز بعد از اعالم 
خبر شهادت، متوجه شديم كه به داليلي نمي توانند 
پيكر را به م��ا برگردانند و من همي��ن را به بچه ها 
گفتم. وقتي خبر شناس��ايي باباي شان را شنيدند 
مي خواستند جشن بگيرند و به همه شيريني بدهند 
كه من گفتم بايد مراسم تشييع و تدفين تمام شود 
بعد اين كار را بكنيد. خيلي ها هم در اين ميان طعنه 
زدند و گفتند چرا بعد از دو س��ال برمي گردد. داغ 
بچه ها تازه مي ش��ود. من به آنها گفتم براي من و 
بچه ها اين داغ نيس��ت. بچه ها فراموش نكردند كه 
حاال با آمدن پيكر يادآوري شود. ما هميشه با اين بابا 
زندگي مي كنيم. ما لباس ها و تمام وسايلش را نگه 

داشتيم. قرار نيست پدر را حذف كنيم.
بچه ها چطور با پيكر پدر روبه رو شدند و 

وداع كردند؟
وقت��ي ب��راي وداع وارد ات��اق ش��ديم، بچه ها را 

راحت گذاش��تم تا با پيكر باباي شان ديدار كنند. 
نمي خواستم لحظات وداع برايشان سخت بگذرد 
كه الحم��دهلل خيلي هم خوب گذش��ت. آنچه از 
محمدآقا برايمان آمده بود آم��اده و داخل تابوت 
بود. بچه ها براي اولين بار اين صحنه را مي ديدند. 
آنها از قد و قواره پدر و كم وزن بودن پيكر ايش��ان 
سؤال مي كردند و من هم به آنها پاسخ مي دادم. در 
معراج به هر كدام از بچه ها يك سربند يا زهرا)س( 
دادند و پسرم سربند را از روي كفن به سر بابا بست. 
هر كس مي خواست آن س��ربند را تبرك بردارد 
مي گفت نه؛ آن را من به بابا هدي��ه داده ام. روزي 
كه مي خواستند پيكرش را دفن كنند، هر كس از 
درون مزار همسرم تبركي برمي داشت. پسرم گفت 
مامان يك تبركي هم به من بده. گفتم مادر اينها 
چيزي از بابا ندارند براي همين تبركي برمي دارند. 
همسرم به پسرم قول داده بود اين بار كه برگردد، 
پالكش را به ايش��ان خواهد داد كه شهيد شد اما 
يكي از دوستان »خانه شهيد« كه درخواست پسرم 
را شنيد، سربندي را كه پسرم به سر پدرش بسته 
بود باز كرد و پسرم داد. گفتم اين سربند را بابا به 
تو ياد گاري داده است. سه روز پيش بابا امانت بود 

حاال مي دهد به تو.
از وداع آخرتان بگوييد. لحظات سختي 

را پشت سر گذاشتيد.
آخرين ديدار من و محمدآقا و بچه ها در فرودگاه 
بود. س��وم فروردين 96. به خاطر تأخير در پرواز، 
چند ساعتي در فرودگاه بوديم. دخترم كه دو ماه 
بيشتر نداشت، خيلي بي قراري و بي تابي مي كرد. 
همان جا و براي اولين بار ايشان به من گفت من 
دوست دارم شهيد شوم و پيكرم برنگردد. آخرين 
لحظه جداي��ي، فاطمه زهرا پ��درش را بغل كرد. 
محمد گفت ان ش��اءاهلل من هش��تم برمي گردم. 
ايام عيد بود و ما منتظر آمدن��ش بوديم كه خبر 

شهادتش رسيد. 

امروز كه با ش�ما صحب�ت مي كنم چند 
روزي از تش�ييع پيك�ر ش�هيد جنتي 
گذشته است. از آمدن همسرتان بعد از 

دو سال دوري بگوييد.
محمدآقا براي تسالي خاطر بچه ها و مادرش آمد. 
آمد تا بگويد من هستم و همين كه برگشت باعث 
آرامش خانواده من هم شد. نمي خواهم بزرگش 
كنم، محمد مردم دار بود. به همه محبت داشت. 
همين محبت ها باعث شد خيلي ها از شهادتش 
ناراحت ش��وند، نه براي اينكه ش��هيد شده؛ نه! 
براي اي��ن عاقبت به خيري خوش��حال بودند اما 
ناراحتي شان براي اين بود كه ديگر نمي ديدنش 
و دلتنگش مي ش��دند. از نبودنش خيلي ها ضربه 
خوردند. همين مفقوداالثري و تفحص و بازگشت 
كه براي محمد اتفاق افتاد، اتفاق قش��نگي بود. 
محمد آنچه را كه بايد، در خاك سوريه گذاشت. 

همه داشته اش را به بي بي زينب )س( هديه كرد.
پيكر شهيد چطور شناسايي شد آن هم 

بعد از دو سال؟
همكاران و دوستاني كه مسئول تفحص بودند با 
ما صحبت كردند و گفتند ما منطقه را گش��تيم 
اما چيزي پيدا نكرديم. ش��ب ميالد امام حس��ن 
مجتبي)ع( بود. به خود آقا متوس��ل ش��ديم كه 
امش��ب عيدي ما را بدهيد و اگر قرار است اتفاقي 
بيفتد همين امشب باشد. بچه ها بعد از توسل راهي 
مي شوند كه پيكر همسرم را تفحص مي كنند و اين 

هديه اي شد از طرف امام حسن)ع(. 
دو سال چشم انتظاري چگونه گذشت؟

ما حضور همس��رم را حس مي كنيم. البته بچه ها 
بي تابي هايش��ان را دارند. هر چه در اين دو س��ال 
پيش آمد همان طوري بود كه محمد دوست داشت. 
هر مراسم و هر اقدامي كه انجام شد، همان بود كه 
خودش مي خواست. بچه ها دلشان بابا را مي خواهد. 
برخي مي گفتند چون پدرشان مدت طوالني حضور 
نداشته و دائم در مأموريت بوده، فقدان و شهادت 
محمدآقا ب��راي بچه ها عادي ش��ده و آنها عادت 
كرده اند اما اين درست نيست. مگر مي شود كسي 
عزيزش را نبيند و بگويد عادت كرده ام؟ به نبود پدر 
هيچ بچه اي عادت نمي كند. بچه به محبت بابا نياز 
دارد اما به لطف خدا و عنايت اهل بيت )ع( بچه ها 
آرامش خودشان را دارند. آن قدر خاطره از پدرشان 
دارند كه دائم آنها را مرور مي كنند. محمدآقا وقتي 
به مرخصي مي آمد حتي در شرايط حساس كاري 
هم كه شده با بچه ها بيرون مي رفت و براي بچه ها 
وقت مي گذاشت. امروز همه آن خاطرات زيبايي 
كه در ذهنش��ان مانده را مرور مي كنند. بعد از دو 
سال بابا براي ما همان بابا است. ما در اين دو سال 

تولد هاي محمدآقا را درس��ت هم��ان طور كه در 
كنارمان بود جشن مي گرفتيم. 

كمي  از زندگي مشتركتان بگوييد، چه 
سالي با ايشان ازدواج كرديد؟

سال 87 ازدواج كرديم و مهريه ام 369 
سكه شد. عدد 69 را به نيت حضرت 

زين��ب )س( انتخ��اب كردن��د. 
آش��نايي مان هم ب��ه صورت 

كاماًل س��نتي و با وس��اطت 
يكي از دوستان بود. حاصل 
ازدواجمان هم سه فرزند 
است. دخترم فاطمه زهرا 
متولد 9 شهريور 1388، 
اميرعباس 17 ارديبهشت 

91 و زينب 10بهمن 95.
از شاخصه هاي اخالقي ايشان بگوييد.

همسرم بسيار مرتب و شيك پوش بود. زندگي را 
دوست داشت. عاشق زندگي بود. محمدآقا وقتي 
پاسدار ش��د براي اين نبود كه منبع درآمدي 
داشته باشد، نه! مي توانس��ت درآمد زيادي 
را هم از كار و كاس��بي ديگر تأمين كند اما 
سپاه را انتخاب كرد. زماني كه در آزمون هاي 
مربوطه براي استخدامي  سپاه شركت كرد، 
مشكالت و مباحثي وجود داشت كه مانع 
جور شدنش مي شد. محمدآقا به حضرت 
زينب )س( متوسل ش��د و جور شد. عدد 
ابجد نام بي بي زينب )س( 69 است و ايشان 

اين عدد را خيلي دوس��ت داشت و طبق اين 
عالقه نذر مي كرد. به خان��م ام البنين ارادت 

وع�ده  آخري�ن  در  همس�رم 
خداحافظي مان به من گفت دوس�ت 
دارم ش�هيد ش�وم و پيكرم برنگردد. 
البته روزي ك�ه خبر ش�هادت را به ما 
دادند، نمي دانس�تيم ك�ه مفقوداالثر 
است. فقط شهادت همسرم را به بچه ها 
اط�الع دادم و از پيك�ر حرف�ي نزدم

ان
جو

ن| 
هقا

رد
 پو

لی
ع

گفت وگوي »جوان« با همسر فرمانده شهيد مدافع حرم لشكر زينبيون  محمد جنتي  كه به تازگي پيكرش تفحص و شناسايي شد

همسرم عاشق زندگي بود 
مي خواه�م بچه ه�ا ب�ا ذهني�ت بچه 
شهيد بودن  بزرگ نشوند. نمي خواهم 
فرقي با بقيه داشته باشند، می خواهم  
در خالل اين رش�د و پرورش ش�ان با 
آدم هايي ك�ه باب�ا را مي ش�ناختند، 
ه�دف باب�ا را مي ش�ناختند، اينك�ه 
بابا چ�را رف�ت و ش�هيد ش�د همراه 
ش�وند و در معيت اين آدم ها باش�ند. 
مي خواهم بابا ب�راي آنها زنده باش�د
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.
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