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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزي
جاويداالث�ر مه�دي ذاكرحس�يني را باي�د 
يك�ي از مظلوم ترين و خاص ترين ش�هداي 
مدافع حرم دانس�ت. شهيدذاكرحس�يني 
از ت�كاوران س�پاه پاس�داران بود كه س�ال 
1395 و در 32 س�الگي در حلب س�وريه به 
ش�هادت رس�يد. پيكر شهيدذاكرحسيني 
هنوز به ميهن بازنگش�ته و خانواده ش�هيد 
چش�م انتظار بازگش�ت پيك�ر عزيزش�ان 
هس�تند. محدثه سادات محسني، كتاب »از 
مهدي تا مهدي)عج(« را با محوريت زندگي 
شهيدذاكرحسيني به رشته تحرير درآورده 
است كه اطالعات خوبي را از شهيد دراختيار 
مخاطبان قرار مي دهد. اين كتاب تأثير بسيار 
زيادي در بيش�تر شناخته ش�دن شهيد در 
ميان مردم دارد. آش�نايي شهيد با نويسنده 
كتاب داستان جالبي دارد كه سادات محسني 
در گفت وگو با »جوان« از ش�يوه آشنايي اش 
با ش�هيد و ويژگي هاي اخالقي اش مي گويد. 

ش�هيد  كت�اب  ن�گارش  ماج�راي 
ذاكرحسيني توسط شما از كجا شروع 

شد و چگونه ادامه يافت؟
شهيد ذاكرحسيني خودش به س��راغم آمد و 
به همين خاط��ر برايم خيلي ويژه ت��ر از ديگر 
شهداست. هميشه خانواده شهدا براي تدوين 
كتاب سراغ من مي آيند، ولي در مورد مهدي، او 
خودش به سراغم آمد. من مهدي و خانواده اش 
را نمي ش��ناختم و به ش��كلي عجيب با شهيد 
و خان��واده اش ارتب��اط پيدا ك��ردم. ماجرا در 
س��ال 1395 و از يك خواب ش��روع شد. من 
آن زمان كتاب ش��هيد جوي پا را مي نوش��تم. 
شهيد جوي پا دختر سه س��اله اي داشتند كه 
زمان شهادت ش��ان اولين اس��مي كه به زبان 
مي آورند، نام دخترشان اس��ت. خيلي درگير 
اين قضيه بودم و مي گفتم رزمنده اي كه آنقدر 
به خانواده اش وابستگي داشته، چطور به جنگ 
رفته است. شايد اين سؤال خيلي از افراد جامعه 
هم باشد و بگويند افرادي كه آنقدر به خانواده 
وابسته هستند، چرا به جنگ مي روند. يا كسي 
كه ب��ه جنگ مي رود، وابس��تگي ب��ه خانواده 
دارد؟ من جوابش را در مس��يري ك��ه افتادم، 
پيدا كردم. خيلي س��خت اس��ت از چيزهايي 
كه دوست ش��ان داريد، دل بكنيد. مهدي هم 
در دل كندن از چيزهايي كه دوس��ت داشته، 
واقعاً عجيب بوده است. اينكه چطور يك نفر از 
تمام متعلقاتي كه در دنيا داشته، آنقدر راحت 
دل مي كند. شايد اگر ما خودمان را جاي شهيد 
بگذاريم، نتوانيم به راحتي دل بكنيم. چه بسا 
براي خودم و خانواده ام مش��ابه موقعيت هاي 
شهيد ذاكرحسيني پيش آمده است، ولي براي 
ما دل كندنش س��خت بوده، اما شهيد خيلي 

راحت از همه چيز گذشته است. 
ماجراي خواب تان چه بود؟

يك شب خواب ديدم در بياباني هستم و كتاب 
شهيدجوي پا را مي نويس��م. جواني آمد و گفت 
اينجا عمليات اس��ت و بايد از اينج��ا برويد. من 
گفتم اينجا سوت و كور است و خبري نيست و 
آن جوان گفت االن اينجا را مي زنند و گفته ام شما 
را به عقب ببرند. همان لحظه صداي خمپاره آمد 
و فضا را دود گرفت. يك جنگ واقعي در گرفت و 
در خواب خيلي موقعيت ترسناكي بود. آن لحظه 
من در آن فضاي دودآلود چهره مهدي را ديدم كه 
گفت پدر و مادرم را مي بيني. من از خواب پريدم و 
چهره شهيد كامالً در خاطرم بود، اما نمي دانستم 
چرا اين خواب را ديدم و تعبيرش چيست. چون 
شهيد در خوابم لباس تكاوري تنش بود. جاهايي 

مثل تكاورها و نيروهاي سپاه را پيگيري كردم، 
ولي به نتيجه اي نرسيدم. 

پس چطور با شهيد آشنا شديد؟
بنا بر كارمان در اواخر خرداد 1395 در شهرداري 
جلس��ه اي جه��ت برنامه ريزي مراس��م يادبود 
در اكباتان براي ش��هيد مدافعی حرم��ی به نام 
شهيدمهدی ذاكرحسينی بود كه در پايان جلسه 
گفتند پيكرش نيامده و جاويداالثر اس��ت. آن 
روز من س��اعت مراسم را اش��تباه متوجه شدم. 
در جلس��ه گفتند مراس��م چهار تا شش است و 
من به اشتباه شش تا هشت متوجه شدم. چون 
تابستان روزها بلند است، فكر نمي كردم مراسم 
چهار بعدازظهر باشد. آن روز با يكي از دوستانم 
راهي مراسم شهيد ش��دم. من عكسي از شهيد 
نديده بودم و در جلسه هم عكس و بنري نبود و 
فقط نام شهيد را گفتند. مراسم در مسجد بعثت 
اكباتان برگزار مي شد. مس��جد بعثت پله هاي 
زيادي دارد. من از دور كه مي آمدم بنرها آويزان 
بود، ولي هيچ توجهي نداشتم. به وسط پله هاي 
مسجد كه رسيدم ناگهان بنر شهيدي  را با همان 
سربند مشكي و لباس تكاوري كه در خواب ديده 
بودم، ديدم. خيلي منقلب شدم. فكر نمي كردم 
بعد از حدود دو ماه و نيم، كس��ي را كه در خواب 
ديده بودم يك شهيد باشد. فروردين 95 كه من 
خواب مهدي را ديدم، او در عملياتي در سوريه 
حضور داشته است. ارتباط من با خانواده شهيد 
از آنجا شروع شد. مادرشان اصالً رضايت به ديدن 
نمي دادند و من يك سال كلنجار مي رفتم تا مادر 
شهيد را ببينم. حاج خانم خيلي در ديدن افراد 
سخت گير بودند. چون باورشان اين بود كه مهدي 

زنده است و برمي گردد. ش��ايد هنوز هم چنين 
باوري را داشته باشند. 

پس از آن در جريان نگارش كتاب قرار 
گرفتيد؟

بله، با اينكه نويسنده هاي خوبي در كنار خانواده 
ش��هيد بودند كه خيلي از من در نويس��ندگي 
كاركشته تر بودند، نمي دانم چه شد كه خانواده 
شهيد من را پذيرفتند و پاي اين انتخاب شان هم 
ايستادند. از هر ارگان و جايي كه براي مصاحبه 
مي آمدند، اولويت ش��ان من بودم. اين مس��ئله 
خيلي براي��م جالب بود كه چرا م��ن؟ در نهايت 
كتاب با مش��كالت اداري متعدد به ثمر رسيد. 
مهدي يكي از تكاوران سپاه بود و نوشتن درباره 
كارش و عمليات ها س��خت بود. با توجه به اين 
قضايا كتاب مهدي نوشته شد و چاپ سومش هم 

تمام شده است. 
در حين نوش�تن كتاب و پس از گرفتن 
مصاحبه ها چه شناختي نسبت به شهيد 

پيدا  كرديد و شهيد را چطور ديديد؟
همه شهدا مثل شهيدرسول خليلي، نويد صفري 
و ابراهيم ه��ادي خيلي مريد دارن��د. گروه هاي 
خواهرانه و برادرانه دور و بر اين شهدا زياد هستند 
و در رابطه با 90درصد ش��هداي مدافع حرم هم 
اينگونه اس��ت. اگر مهدي را ببينيد، مي فهميد 
هيچ كدام از اينها را ندارد. من به همراه خانواده 
و يكي از دوس��تان كه از طريق مصاحبه و براي 
دريافت كتاب با او آشنا شدم، براي مهدي تبليغ 
مي كنيم. االن مطالبي را كه من مي دانم، شايد 
دوس��تانش ندانند. خيلي از مطالبي را كه االن 
پدر ش��هيد مي دانند، من پيگيري ك��ردم و به 

خانواده شان گفتم. پدر و مادر شهيد در جريان 
خيلي مس��ائل نبودند. چون مهدي در رابطه با 
كارهايش جزيره اي عمل مي كرد. مثاًل اگر قرار 
بود مطلبي را من بدانم، فقط به من مي گفت و به 
افراد ديگر چيزي نمي گفت. اگر مطلبي را مادرش 
بايد مي دانست فقط به ايشان مي گفت. مهدي 
خيلي ش��جاع بود و با وجود ش��جاعت و نترس 
بودنش، بادرايت هم بود. مهدي ش��جاعتش در 
كنار درايتش بود. با فكر وارد عمليات مي ش��د. 
ش��ايد جاهايي يكه تازي مي ك��رد، ولي همان 
يكه تازي  ه��م با فكر ص��ورت مي گرف��ت. اگر 
مي خواست كاري را انجام بدهد و احتمال مي داد 
آن كار ضرري براي جايي دارد و مثاًل آن ضرر به 
پيكره اسالم وارد مي ش��ود، برايش مهم بود كه 
آن كار را انجام ندهد. چرا اين قضيه برايش مهم 
بود؟ چون مهدي منافع خودش و مجموعه اش را 
در منافع اسالم مي ديد و به همين خاطر كاري 
را مي كرد كه به نفع اس��الم باشد. مهدي درباره 
كساني كه مي خواهند برايش كاري انجام دهند، 
سختگير است. خيلي ها آمدند براي مهدي كار 

انجام بدهند، ولي وسط كار رها كردند و رفتند. 
اين سختگيري باعث غريب ماندن شان 

شده است؟
بله، برخي مي گويند خود شهيد گلچين مي كند، 
البته من خودم چنين اعتقادي ندارم و مي گويم 
كسي كه براي ش��هدا كار انجام مي دهد، بايد با 
اراده فوالدي بيايد و كارش را براي خدا و شهدا 
انجام دهد و منتظر اين نباشد كه كسي از او تشكر 
كند. بعد به نظرم هر ش��هيدي يك زماني دارد. 
هيچ كس 20 سال پيش ش��هيدابراهيم هادي 

را نمي ش��ناخت، ولي االن س��ر مزارش حاجت 
مي گيرند. شهيد مجيد قربانخاني را شايد هيچ 
كس نمي ش��ناخت و زماني كه پيك��رش آمد، 
شناخته شد. ش��هداي ما وقتي شهيد مي شوند 
فقط يك عده اطرافيان او را مي شناسند. شهداي 
ما بعد از شهادتش��ان رسالت هايشان مشخص 
مي شود. هر شهيدي زماني مي آيد كه يك عده 
مريدش شوند و تحوالتي در عده اي ايجاد مي كند. 
سبك زندگي و ويژگي هاي اخالقي مهدي مثل 
عدم منفعت طلبي اش شايد امروز به درد خيلي 
از سياستمداران بخورد.  اي كاش سياستمداران 
زندگينامه مهدي را س��رلوحه زندگي شان قرار 

دهند. 
دل كندن و عدم منفعت طلبي شهيد را 

بيشتر توضيح مي دهيد؟ 
مهدي كس��ي بود كه تمام پولي را كه از كارش 
 گرفت، به ش��يرخوارگاه آمنه داد. كمتر كس��ي 
چني��ن كارهاي��ي را مي كن��د. فقط ي��ك نفر 
مي دانس��ت مهدي چنين كاري را كرده است. 
آقا مهدي پاس��دار و حقوق بگير بود، ولي زماني 
كه شهيد مي شود، يك ريال در حسابش نيست 
و همه را بخشيده است. مهدي ساعت و انگشتر و 
كيف و موبايل نداشت. مهدي هيچ چيزي براي 
يادگاري نداشت. مهدي خودش بود و لباسش. به 

هيچ چيزي هم احتياج نداشت. 
چطور به اين مرحله از بي نيازي و بخشش 

رسيده بودند؟
اگر كس��ي را از اعماق وجودتان دوست داشته 
باش��يد، رنگ و ب��وي آن ش��خص را خواهيد 
گرفت. ش��ما مادر خودتان را بس��يار دوس��ت 
داشته باشيد، خواه ناخواه رنگ و بوي مادرتان 
را مي گيريد. مهدي ديوانه وار حضرت علي)ع( 
را دوست داشت و به خاطر همين عالقه شديد، 
خواه ناخواه مثل حضرت علي)ع( زندگي مي كرد 
و مثل ايش��ان مي خورد و مي خوابيد. س��بك 
زندگي اش علي وار بود. ش��ايد خيلي ها بگويند 
ش��هداي مدافع حرم به امام حس��ين)ع( اقتدا 
مي كردند، ولي من مي گويم مهدي به حضرت 
علي)ع( اقتدا كرد. مه��دي حضرت علي)ع( را 
ديوانه وار دوست داشت. مثل مجنوني كه ليلي 
را دوس��ت دارد. به خاطرش هر كاري مي كرد. 
مهدي آنقدر ارادتش به حضرت علي زياد بود كه 
خواه ناخواه سبك زندگي اش مثل امام علي)ع( 
ش��د. يكي از خصوصيات بارز مهدي اين است 
چطور يك جواني كه در ي��ك خانواده مرفه به 
دنيا آمده، به فكر جهاد مي افتد. اين فكر ناگهاني 
در ذهنش نبوده از يك سني به اين موضوع فكر 
مي كرده است. از سن 20 سالگي مهدي در فكر 
جهاد بود تا 32 سالگي كه به شهادت رسيد. او 

12 سال در فكر جهاد بود. 
آشنايي با شهيد تا چه اندازه بر زندگي 

خودتان تأثير گذاشت؟
من سبك زندگي خودم را كه قباًل داشتم، تغيير 
دادم. چون ديدم مهدي توانست و گفتم چرا من 
نتوانم. اگر هر آدمي اين سبك را در زندگي پياده 
كند، مي بيند دنيا ارزش خيلي از كارها را ندارد. 
مهدي كسي بود كه مي گفت دنيا ارزش ندارد 
برايش بجنگيد. توصيه مي كرد آنقدر داش��ته 
باشي كه راحت زندگي كني كافي است و نبايد 
درگير مال دنيا و تشريفات و تجمالت دنيا شوي. 
مهدي خيلي قشنگ زندگي مي كرد. خيلي از ما 
مي گوييم كه ائمه را دوست داريم، ولي پيگير 
نمي ش��ويم كه ائمه چطور زندگ��ي مي كردند 
تا حداقل سرس��وزني شبيه شان شويم. مهدي 
كاماًل روي زندگ��ي حضرت علي)ع( اش��راف 
داشت. تمام بيانات نهج البالغه را در زندگي اش 
انجام مي داد. شما نمي توانيد كاري را پيدا كنيد 

كه مهدي انجام داده و گفته نهج البالغه نبوده 
باشد. مهدي هر كاري را كه انجام مي داد، عيناً 
گفته نهج البالغه بود. مهدي حرفش را به همه 
نمي زد. مهدي پرخوري نمي كرد؛ چون مقيد بود 
زياد خوردن باعث مي شود از فقرا و گرسنگان 
غافل شود. به خاطر همين بهترين غذاي مهدي 
نان و پنير و چاي ش��يرين بود. مه��دي برايم 
مثل يك برادر اس��ت. طوري به زندگي ام آمد 
كه به خواس��ت من نبود. آم��د و روي زندگي، 
روحي��ات و اخالقياتم تأثير گذاش��ت. حضور 
فيزيكي ندارد، ولي كاماًل مهدي را در خيلي از 
مسائل حس مي كنم. گاهي مشكلي برايم پيش 
بيايد، فقط با خ��ودش درددل مي كنم. خيلي 
اوقات زوج هاي جوان را مي بينم كه همان اول 
زندگي با هم نمي سازند و مي خواهند جدا شوند 
و فكر مي كنند مشكل شان خيلي بزرگ است، 
در حالي كه مشكلشان با تفكر در زندگي ائمه، 
گذشت و درگير نشدن در ماديات حل مي شود. 
ماديات بايد در اختيار ما باشد، ولي ما در اختيار 
مادياتيم. دنيا بايد در اختيار من باش��د، نه من 
در اختيار دنيا. اين حرف مهدي اس��ت. مهدي 
حقوقش را به كس��اني كه مطمئن بود نيازمند 
هستند، مي بخشيد و شب ها راحت مي خوابيد. 
شايد فكر كنيد مهدي يك بچه مذهبي خشك 
بوده، ولي مهدي خيلي ش��وخ بود و كس��ي از 

مصاحبت و صحبت با او خسته نمي شد. 
گويا ش�ما در رابطه با شهادت شان هم 
خوابي ديدي�د كه گواهي بر ش�هادت 

مهدي است؟

من خوابي درباره حض��رت زهرا)س( ديدم. من 
خواب ديدم در مراسم مهماني دعوت شده ام و 
همسران و مادران شهدا هم حضور دارند. همسر 
ش��هيد فرزانه ظرف ميوه اي جلويم گذاشتند و 
گفتند از اي��ن ميوه ها بخور، چ��ون ديگر جايي 
گيرت نمي آيد. ناگهان خانم ها از جايشان بلند 
ش��دند و گفتند حضرت زه��را)س( مي خواهد 
بيايد. من در عالم خواب قلب��م به تندي مي زد. 
من گفتم االن كجا مي خواهن��د بروند. گفتند 
منزل شهيدذاكرحسيني مي خواهيم برويم و به 
مادرشان بگوييم مهدي شهيد شده است. خانم 
حضرت زهرا چادرش را كن��ار زدند و من پيكر 
مهدي را صحيح و س��الم ديدم. گفتم سه سال 
پيش شهيد ش��ده، چرا پيكرش سالم است كه 
گفتند مهدي چون پيش من بوده، سالم مانده 
است. مشابه اين خواب را همان شب مادر شهيد 
مي بينند. خ��واب را در اي��ام فاطميه مي بينيم. 
مهدي آدم جدي و خشكي نبود و امروزي بود، با 
اين حال بنده دنيا نبود. درباره جاويداالثر بودن 
خانواده و همكاران درباره شهادت مهدي مطالبي 
را بيان مي كنند، ولي من ورود نمي كنم. شهادت 
مهدي مسئله جدايي است. وقتي شهادت مهدي 
كامل برايم مسجل شد، ديگر هيچ جا درباره اش 

صحبتي نكردم.

روايت

 روايت هاي پدر شهيد 
مهدي ذاكرحسيني از فرزندش

مهدي به كم خوري، كم حرفي 
و كم خوابي عادت داشت

آقا مهدي ب��ا مدرك ديپلم به س��پاه رفت و پس از 
استخدام درس��ش را ادامه داد و كارشناسي اش را 
در رشته حقوق گرفت. ديپلم فني مكانيك داشت 
و وقتي به سپاه رفت در كار مكانيك خودرو ها بود. 
خيلي اين كار با عالقه مندي اش جور در نمي آمد. از 
همانجا آنقدر پيگيري كرد تا او را براي كار هاي رزمي 
فرس��تادند. از طريق نيروي زميني سپاه به بخش 
تكاوري رفت و دوره ها را با موفقيت گذراند و در اين 
فاصله چندين و چند بار لوح و جايزه گرفت. دو بار 
در سطح لشكر 2۷ محمدرسول اهلل )ص( به عنوان 
پاسدار نمونه انتخاب شد. به كارش خيلي عالقه مند 
بود. وقتي خاطرات دوران جبه��ه ام را براي بچه ها 
تعريف مي كردم يا از ح��ركات نظامي ام مي گفتم، 
آقا مهدي بيش��تر از هم��ه لذت مي ب��رد. گاهي از 
من درباره فعاليت هايم مي پرسيد و وقتي توضيح 
مي دادم خيلي ذوق مي ك��رد. زندگي آقا مهدي از 
همان اول با دو برادر ديگرش تفاوت داشت. از همان 
ابتدا كه اخالق و رفتارهايش را مي ديدم، مي فهميدم 
رزم در وجودش است. فعاليت بدني بااليي داشت و 
از دو برادر ديگرش خيلي قوي تر بود. ايش��ان تمام 
دفترچه هاي بيمه اش س��فيد بود و در س��المتي 
كامل بود. از همان اول به كم خ��وري، كم حرفي و 
كم خوابي عادت داشت. در خواب بسيار هوشيار بود 
و هوش بااليي داش��ت. سالمتي بدني اش به خاطر 
عادت هاي غذايي اش بود. از گوشت خيلي خوشش 
نمي آمد و خيلي كم مصرف مي كرد، ولي حبوبات 
و گياهان و صيفي جات را خيلي دوست داشت. به 
همين دليل حالت سبكبالي داشت و از همان بچگي 
خيلي تيز و چابك بود. گاهي اوقات كه پس��رهايم 
با هم كش��تي مي گرفتند، زور مهدي ب��ه دو برادر 
ديگرش مي چربيد. در تكاوري خيلي بدنش قوي تر 
و محكم تر شد. به خاطر همين آمادگي جسماني اش 
هميشه در كارش آمادگي الزم را داشت و به راحتي 
كارهايش را انجام مي داد. مهدي ش��وخ طبع بود، 
مخصوصاً با رفقاي��ش. به قدري ب��ه كارش عالقه 
داشت كه بيشتر وقتش را در لشكر سپري مي كرد 
و كمتر در خانه ديده مي شد. نهج البالغه را خيلي 

مطالعه مي كرد. 
پسرم مهدي نمي گذاشت كسي متوجه كارهايش 
شود. سعي مي كرد خيلي پنهاني كارهايش را انجام 
دهد. مثاًل در را مي بس��ت و نم��ازش را در خلوت 
خودش مي خواند. يا در خلوتش مش��غول خواندن 
كتاب مداحي اهل بيت )ع( مي شد. مخالف شديد 
ريا بود و دوست داشت كار هاي عبادي و ديني اش را 
خيلي عميق در خفا انجام دهد. حتي به هيئت هاي 
محل زندگي مان نمي رفت. ما ساكن اكباتان هستيم 
و مهدي ب��ه هيئت هاي ميدان خراس��ان و ميدان 
امام حس��ين )ع( كه مراسم ش��ان را سنتي برگزار 
مي كردند و غريب بودند، مي رفت و مشاركت فعالي 
داشت. كمك هاي زيادي به اين هيئت ها مي كرد و 
متوليان شان پس از شهادت به ما از آقا مهدي گفتند. 
پس از شهادت بعضي هيئت ها عكس مهدي را زده 
بودند و وقتي دوستانش متوجه شدند، گفتند مهدي 
در غرب تهران زندگي مي كرد، چرا عكس��ش را در 
ش��رق تهران زده اند. متوليان هيئت نيز مي گفتند 
آقامهدي در مراسم هاي مختلف به هيئت ما مي آمد 
و كمك هاي زيادي هم مي كرد. من تمام اينها را بعد 

از شهادتش متوجه شدم.

گفت و گوي »جوان« با نويسنده كتاب »از مهدي تا مهدي )عج(« كه به زندگي شهيد مدافع حرم مهدي ذاكرحسيني مي پردازد

شیفتهامیرالمؤمنین)ع(بودوعلیوارزندگیمیکرد

ش�هداي م�ا بع�د از شهادتش�ان 
رسالت هايش�ان مش�خص مي شود. 
هر ش�هيدي زمان�ي مي آي�د كه يك 
ع�ده مري�دش ش�وند و تحوالتي در 
عده اي ايجاد مي كند. سبك زندگي و 
ويژگي هاي اخالق�ي مهدي مثل عدم 
منفعت طلبي اش ش�ايد امروز به درد 
خيلي از سياس�تمداران بخ�ورد.  اي 
كاش سياستمداران زندگينامه مهدي 
را س�رلوحه زندگي ش�ان قرار دهند
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