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ارتباط با ما 88498481

گفتوگوی «جوان» با خانواده مرحوم حجتاالسالم حاج شیخمحمود مثنوی كه به تازگی به فرزند و برادر شهیدش پیوست

بابا درجبهه رفتن هم استاد برادرم بود

صغری خیلفرهنگ
چندی پیش بود که خبر درگذش�ت روحانی فرهیخته مرحوم حجتاالسلام حاجش�یخ محمود مثنوی همزمان با ایام عاش�ورای حس�ینی(ع) و شهادت امام
زینالعابدین(ع) رس�انهای شد .باخبر شدیم که ایش�ان پدر شهید هم هس�تند .اما هر چه در فضای مجازی جستوجوکردیم نتوانس�تیم اطالعاتی از ایشان و
فرزند شهیدش�ان محمدجواد مثنوی پیدا کنیم .در نهایت با کمک همکارانمان در بنیاد ش�هید توانس�تیم با فرزند مرحوم ارتباط بگیری�م .در حین مصاحبه
علت این همه گمنامی پدر و فرزند ش�هیدش را جویا ش�دیم ،روحاهلل مثنوی برادر شهید که خودش�ان از همکاران رس�انهای ما در صدا و سیما هستند گفتند:
«پدر اهل تواضع و گمنامی بود و ما نمیخواس�تیم مطرح باش�یم ».در حین گفتوگویمان با ایش�ان متوجه ش�دیم که مرحوم حجتاالسلام محمود مثنوی
ت «عاش
برادر ش�هید هم بودند .همه ش�نیدههای ما از او و برادر و فرزند ش�هیدش تنها این جمله را در ذهنمان تداعی کرد که این عالم مجاه�د مصداق روای 
س�عیدا و مات س�عیدا» بود .آنچه در پی میآید ماحصل همکالم�ی ما با فرزند مرحوم حجتاالسلام محمود مثنوی و برادر ش�هید محمدجواد مثنوی اس�ت.
حضورش�ان در جبه�ه جنبه تبلیغی داش�ت یا
رزمی؟
به جرئت میتوانم بگویم كه پدر در اکثر عملیاتهای دوران
دفاع مقدس حضور داشت .ایشان در حوزه تبلیغ وارد میدان
جهاد ش��د .هم در بحث تبلیغ و هم در کمکرسانی و انجام
امور عمران��ی فعالیت بینظیری داش��ت .ایش��ان و مرحوم
حجتاالسالم س��جادی در قسمت کمکرس��انی مدرسه
فیضیه تالشهای بسیار زیادی در امور کمکرسانی به جبهه
داشتند ،به عنوان مثال كارخانه یخ علی ابنابیطالب(ع) اهواز
با پولهایی که از کمکهای حوزه علمیه جمعآوری کرده بود،
ساخته شد .معموالً پدر از قبل از شروع عملیاتها با تعدادی
خ��ودرو و مایحتاج مورد نی��از رزمندهها ک��ه اهدایی مردم
بهخصوص طالب حوزه علمیه بود راهی جبه ه میش��دند تا
کمکهای مردمی را به خطوط مقدم برسانند و با آغاز عملیات
هم در کنار رزمندهها کار تبلیغاتیاش را انجام میداد .معموالً

هر وقت مارش نظامی عملیاتی نواخته میشد پدر در خانه
نبودند .ایش��ان تا آخرین عملیات جبههه��ا یعنی عملیات
مرصاد در سال  67در حال خدمت بودند .ایشان با جان و دل
برای جبهه کار کرد .دهها نفر از ش��اگردان کالسهای قرآن
ایشان در جبهه به شهادت رسیده بودند .خوب به یاد دارم که
در سفرهایی که داشتیم ،ایشان ابتدا به زیارت شهدا میرفت.
میگفت بسیاری از این بچهها را من راهی جبهه كردم .كالس
قرآن پدر تبدیل به پایگاهی برای اعزام بچهها به جبهه شده
بود .پدر از روزهایی كه در جزیره مجنون بود برایمان تعریف
کرد و گفت عملیات خیبر بود و ما در شرایطی قرار گرفتیم که

چیزی برای خوردن نداشتیم ،باالجبار كپكهای روی نانهای
ت بیشتر اوقات
خشك را شستیم و آنها را خوردیم .پدر میگف 
با رانندههای کامیون که بار و اقالم موردنیاز رزمندهها را حمل
میکردند ،همراه میشدم .از ساعت  6صبح تا غروب در مسیر
برای رانندهها ش��عر و حدیث و روایت میگفت��م تا از انفجار
و آتش توپخانه دش��من ترسی به دلش��ان راه ندهند .تمام
خدمات پدر چه در قبل انقالب و بعد از آن برای خدا بود .هرگز
ندیدیم که ایشان چیزی را برای خودش بخواهد.
کمی از شاخصههای پدرتان بگویید.
یكی از ویژگیهای پدر این بود كه ه��ر جا میرفت چه در
از راست شهید محمدرضا مثنوی در کنار برادرش مرحوم شیخ محمود مثنوی

پدر اصالت ًا اهل كجا بودند و چطور وارد جریانات و
فعالیتهای انقالبی شدند؟
پدرم محمود مثنوی متولد 1325روستای تیدجان خوانسار
بود .ایشان مقطع ششم ابتدایی را در روستایش خواند و بعد
به خوانسار رفت و در حوزه علمیه آیتاهلل علوی ثبت نام و
ش��روع به خواندن درس طلبگی كرد .چند سال بعد آقای
علوی به پدر گفتند شما برای ادامه تحصیالت حوزوی باید
به قم بروید .از این رو ایشان سال  1340در سن 15سالگی
به قم مهاجرت كرد و همین آغازی بر فعالیتهای انقالبی
پدر در آن سالها شد .پدر تعریف میكرد« :همان جلسهای
كه امام خمینی در بین روحانیون و مردم با صالبت فرمو د
من اعالم خطر میكنم و ...من در آن روز چایریز مجلس
بودم و این صحبت امام را شنیدم .وقتی امام آنطور با ابهت
سخنرانی کرد همه ما ترسیده بودیم .آن سالها شاه قدرت
زیادی داش��ت ».حاجآقا از همان سال با فعاالن نهضتها
همراه ش��دند .از خاطرات آن روزهایش برایمان تعریف
میکرد و میگفت هنوز به لباس روحانیت ملبس نش��ده
بودم ،لباس بلند میپوشیدم و با ظاهری که داشتم کسی
به من مظنون و مشکوک نمیش��د برای همین به راحتی
اعالمیه پخش میکردم.
پدردرمحضردرسچهاساتیدیتلمذکردوعلوم
حوزوی را فراگرفت؟
پدر در سالهای حضورش��ان در حوزه در محضر اساتید و
علمای این حوزه آیتاهلل مكارم شیرازی ،آیتاهلل سبحانی،
آیتاهلل گلپایگانی ،آیتاهلل مرعشی ،آیتاهلل اراكی ،آیتاهلل
ی و آیتاهلل میرزاجواد تبریزی تلمذ کرد .یکی
نوری همدان 
از ویژگیهای پدر این بود که تا آخرین لحظات عمر اهتمام
زیادی به یادگیری داشت و بسیار بهروز بود .ایشان در دوران
کرونا از طریق فضای مجازی در جلس��ات آیتاهلل مکارم
شیرازی شرکت میکرد.
از اقدامات و خدمات علم�ی و فرهنگی پدرتان
بگویید.
بخش اعظم فعالیتهای پدرم در س��الهای حیاتش��ان
در حوزه تبلیغ بود .ایشان برای تبلیغ به همه مناطق سفر
میکرد .کرج و اطراف آن ،طالقان و روس��تاهای اطراف و
جاهای دیگر ،تا اینکه حدود س��ال  1350پای ایش��ان به
واسطه آقای پس��ندیده برادر امام خمینی(ره) به خمین
باز شد و ایش��ان برای تبلیغ به روس��تاهای خمین رفت.
پدر عالوه بر تبلی��غ در خمین و اط��راف آن وارد كارهای
عمرانی هم ش��د .از جمله این خدمات جهادی میتوان به
ساخت مسجد و س��اخت پل در خمین اش��اره کرد .یکی
از مس��اجدی که در خمین به همت خیرین و کمکهای
مردمی ساخته شد ،بزرگترین مسجد كل آن منطقه است
که بعد از فوت ایش��ان مردم و هیئت امنا در همان مسجد
مراس��م یادبودی برایش برگزار کردند .پدر از س��الهای
 1356 ،1355فعالیتهای عمران��ی و جهادی خودش را
آغاز کرده بود .یعنی در دوران ش��اه اقدام به این فعالیتها
کرد .اما بعد از انقالب فعالیتهایشان وسیعتر و دستشان
برای خدمترسانی بازتر شد .ایشان در زمان شاه به خاطر
انجام امور تبلیغی و کارهای عمرانی و خدمترسانی بارها
ممنوعالمنبر شد .بارها تهدیدش کردند اما پدر خیلی تالش
کردند و در نهایت توانس��تند تا آنجا که میتوانند با کمک
مردم به این امور که جنبه تبلیغی برای اسالم و روحانیت
داشت جامه عمل بپوشانند و در امور خیر پیشگام و پیشقدم
بودند .مردم و خیرین هم بسیار به پدر کمک میکردند و
ایشان را همراهی میکردند.
خانواده هم در این سفرهای تبلیغی همراهشان
بودند؟
مادر از همان روزهای ابتدایی همیش��ه همراه و همسنگر
پدر بود و نقش بهسزایی در امور تبلیغی پدر داشت .مادر با
همه شرایط پدر کنار آمد .ایشان میگفت« :چند روز بعد
از ازدواجمان ،پدرتان برای تبلی��غ رفت و من در خانه تنها
ماندم .ایشان دائم در س��فر و تبلیغ بود .این روال در زمان
جنگ هم ادامه داشت».

وقت�ی خب�ر ش�هادت محمدج�واد را ب�ه
پدرمان دادند ،ایش�ان س�ر س�فره صبحانه
رو ب�ه م�ا ک�رد و گف�ت میخواه�م مطلبی
را بگوی�م ام�ا نمیخواه�م کس�ی بیقراری
کند .محمدجواد ش�هید ش�ده! مادرم دست
بلند ک�رد و گفت خدا را ش�كر ،خدا را ش�كر
شهید شد .من طاقت اس�یریاش را نداشتم

كالسهای قرآن و چ��ه در روزهایی که برای کار تبلیغی به
روستاها و ش��هرها میرفت و چه در آوردگاه جبهه اقدام به
«آموزش چهل حدیث» میکرد .حتی اگ��ر  20روز در آن
منطقه حضور داشت آن را به عالقهمندان میآموخت .خیلی
به حدیثخوانی عالقه داشت .ما خودمان با حدیثخوانیهای
حاجآقا بزرگ شدیم .اولین حدیثی كه من یاد گرفت م «قیدوا
العلم بالكتابه» بود که بابا ترجمه دلپذیری از آن داشت« :علم
مانند پرندهای اس��ت كه میخواهد برود شما با نوشتن آن
را نگه میدارید ».پدر همیشه در همه امور خدمترسانی،
جه��اد و آموزش خ��ودش در جلوترین نقط��ه ممكن بود.
نمیترسید و عقب نمیایس��تاد .در همه امور اینطور بود؛
مث ً
ال اگر میخواست مسجد بسازد ،ابتدا خودش کمک مالی
میکرد و بعد از مردم کمک مالی میگرفت .نکته بعدی اینکه
پدر هیچگاه از خودش و كارهایش با كسی صحبت نمیكرد.
متواضع و خاکی بود .بس��یاری از اقداماتی که ایشان انجام
داده بود را ما بعدها از طریق دیگران متوج ه میشدیم .ایشان
یک خطیب توانمند و الگو و معلم اخالق ما بود .یکی دیگر از
شاخصههای ایشان این است که پدر عالم اهل عمل بود .اگر
باالی منبر مردم را به امری توصیه میکرد ابتدا خودش به آن
عمل میکرد .اگر مردم و شاگردانش را به حضور در میدان
جبهه و جنگ توصیه میکرد خودش و اهل خانهاش هم در
خط مقدم حاض ر میشدند .گواه من شهادت عمو و برادرم در
دوران دفاع مقدس است.
از اولین شهید خانهتان شهید محمدرضا مثنوی
بگویید .چند سال داشت که راهی جبهه شد؟
عمویم محمدرضا متولد سال  1339بود .ایشان از جوانان
قبل از انقالب بود اما راه خودش را انتخاب کرد و در نهایت
در  27اردیبهشت  1361به شهادت رسید .پدر از چند روز
قبل از ش��هادت عمو هم برایمان گفت« :قبل از عملیات
بیتالمقدس عمویتان را دیدم و با هم عکس گرفتیم .چند
روز بعد خبر دادند که محمدرضا به شهادت رسیده است».
برادرتان متولد چه سالی بود و در چه عملیاتی به
شهادت رسید؟
برادرم محمدجواد متولد مهر  1349بود .ایشان دانشآموز
دوره راهنمایی بود که با تغییر تاریخ تولدش به جبهه اعزام
شد 13 .سالگی رفت و بعد از دو س��ال حضور در جبهه در
تاریخ  29دی  1365در عملیات کربالی  5به شهادت رسید.
پدر بارها از آخرین دیدارش با محمدجواد برایمان اینگونه
تعریف کرد 27« :دی  65بود و داش��تم با موتور از منطقه
برمیگشتم که بچهها جلوی من را گرفتند و گفتند پسرتان
جواد اینجاست .همراه بچهها رفتم و دیدم که محمدجواد
در کنار چند تا جوان و نوجوان دیگر نشسته و دستهایش
را حنا گذاشته است .بچهها قبل از عملیات مراسم حنابندان
میگرفتند ».فردای همان روز یعنی  29دی خبر شهادت
محمدجواد را برای ما آوردند.
پدرومادرتانبعدازشنیدنخبرشهادتبرادرتان
چه کردند؟
وقتی خبر شهادت را به پدرمان دادند ،ایشان سر سفره صبحانه
رو به ما کرد و گفت میخواهم مطلبی را بگویم اما نمیخواهم
کسی بیقراری کند .محمدجواد ش��هید شده! مادرم دست
بلند کرد و گفت خدا را شكر ،خدا را شكر شهید شد .من طاقت
اسیریاش را نداشتم .مادر و پدرم بسیار آرام برخورد كردند،
جزع و فزع نكردند .مادرم اص ً
ال با صدای بلند گریه نكرد .هیچ
وقت ما صدایی نشنیدیم .هر دویشان به آنچه اعتقاد داشتند
عمل كرده و صبوری کردند .محمدج��واد خیلی خوب بود.
مادرم او را طور دیگری دوست داشت .وقتی پدر و محمدجواد
در جبهه بودند ،مادر کاله میبافت و به جبهه ارسال میکرد.
با مراعات از پودرهای لباسشویی استفاده میکرد و باقی آنها
را ذخیره میکرد تا به جبهه ارس��ال کند .سه نکته مهم در
سفارشهای محمدجواد به چشم میخورد :تبعیت از والیت
فقیه ،توجه و اهمیت به حجاب و دفاع از كشور.
محمدجواد چط�ور برادری برای ش�ما ب�ود؟ از
خلقیات او بگویید.
محمدجواد بسیار بشاش و خندهرو بود .خیلی زود پایش به

دهها نفر از ش�اگردان کالسه�ای قرآن پدر
در جبهه به ش�هادت رس�یده بودن�د .خوب
به ی�اد دارم که در س�فرهایی که داش�تیم،
ایش�ان ابت�دا ب�ه زی�ارت ش�هدا میرفت.
میگفت بس�یاری از این بچهه�ا را من راهی
جبه�ه ك�ردم .كالس ق�رآن پ�در تبدیل به
پایگاهی برای اعزام بچهها به جبهه شده بود
پایگاه بسیج باز شد و همین حضور در بسیج تأثیر خودش
را داشت .از طرف دیگر محمدجواد با رفقای خوبی همراه
ش��د و همینها او را به صراط��ی منیر هدایت ک��رد که با
عاقبت شهادت دس��ت پیدا کرد .هم سختی سرمای غرب
و هم گرمای جنوب كشور را چش��یده بود .محمدجواد در
خانوادهای تربیت شد که ریش��ه انقالبی و مذهبی داشت.
شاید پدر به خاطر ش��رایط کاری و امر تبلیغ در خانه نبود
اما ما آنچه پدر و مادر عمل میکردند را میدیدیم .ما دیدیم
كه پدر و مادر برای خ��دا كار میكردند و همه اینها روی ما
تأثیر داشت.
از اح�واالت پدر مرحومت�ان در آخرین روزهای
حیاتشان بگویید.
حقیقتش این است که پدر سال  1376تصادف كرد و پای
ایشان دچار مشکل شد .اما  18سال بعد متوجه شدیم كه در
آن تصادف مهره ایشان شكسته و خود به خود به شکل بدی
جوش خورده است .در نهایت ایشان در مجلس سخنرانی
حالش وخیم شد و به بیمارس��تان منتقل شد .گویا همان
آس��یبدیدگی بعد از این همه س��ال به نخاعشان آسیب
رسانده بود .خودش همیشه میگفت س��ن که به 70 ،60
رسید باید مهیای رفتن ش��د .در آخرین سالهای حیات با
همراهی اهل محل و خیرین بنای س��اخت یک مسجد را
ریختند .پدر همیشه دعا میکرد که تا از دست و پا نیفتاده
به دی��دار معبودش برود که همینطور هم ش��د و ایش��ان
در روزهای پایانی عمرش��ان بدون اینکه زمینگیر شوند و
مزاحمتی برای کسی داشته باشند در اثر بیماری کرونا به
رحمت خدا رفت.
کالم آخر؟
پدر بسیار اهل گمنامی بود .حتی برخی دوستان بعدا ًگفتند
كه نمیدانس��تیم حاجآقا برادر ش��هید هم هستند .بارها
موقعیت فراهم شد تا پدر محل زندگیشان را تغییر بدهند
و در محلهای دیگر زندگی كنند اما این کار را نکردند و به ما
میگفتند مردمی كه به من نیاز دارند و برای حل مشكالت
مالی به من مراجعه میكنند این خانه را میشناسند .اینجا
بهتر میتوانم به مردم نیازمند كمك كنم.
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از راست به چپ

 -1كنايه از كاري بيحاصل كردن است – شريك در انجام جرم  -2خاك متبرك – صدو يازده – عنصري غير
فلزي و فراوان -3وتر كمان – زائو ترسان – گلي آپارتماني – س��ائل  -4مقیاس وزن مایعات-دشمن آتش –
تقسيم ملك مشاع بين مالكان -5هنر فرنگي – نان از شب مانده – اهلي – رخسار -6لخت – استعمال – راه و
روش -7سيمرغ – طايفه ساكن در غرب كشور – دنباله فشنگ -8مرواريد – اثر شاتو بریان – خوك وحشی
– انتها -9حجاب – چين و شكن – از اعضاي داخلي بدن -10قسمت تیز کارد – نام اصلي چنگيز – عضو صورت
-11فني در كش��تي – قصر – واحد اندازهگیری طول غربیها -از مصاحل س��اختماني -12از عتبات عاليات
عراق – رود فرانسوي – دندانساز -13زرتشتي – تعقيب – ناشنوا – حرف انتخاب  -14اهل محل – خجسته
ومبارک – زمين شورهزار -15کمک و یاری – كنايه از تكليف و كار ناگزير كه بايد انجام شود

از باال به پايين

 -1موافقت و هماهنگی – هافبك فرانسوي تيم منچستر يونايتد -2پيش درآمد پورت – دوبرابر – زيستگاه
-3همراه آشغال – ورق كاغذ – باالي كش��تي – جاويد -4معجزه جاويد پيامبر – شهر جشنوارهاي فرانسه –
ويتامين جدولي – نه ته پياز نه سر پياز -5صندلي راحتي – ش��كافنده علوم – از اختراعات اديسون -6همراه
شلوار – بهترين نوع فرش – پاييز -7خالص و برگزیده از هر چیز – شهر بيدروپيكر – شهر تاج محل -8چينه
ديوار – نژاد قشقايي – امتها – اسب رستم -9كتاب اميل زوال – عبرت – آشنا و ماهر  -10گندیده و بدبو – از
گياهان دارويي كه آرام كننده اعصاب و شاديآور است – بند تنبان! -11مركز مركزي – نبرد رودرو براي اعاده
حيثيت – تنظيم صداي ساز -12زوبين – مخفف هستم – رود آرام – همسايه زمين -13از شهرهاي خراسان
رضوي – از غزوات – پايه و اساس – راه ناتمام -14ظرف خريد خانوار – نقدي – سبز تيره -15از شخصيتهاي
رمان بينوايان  -بولتن
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