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گفت وگوی »جوان« با خانواده مرحوم حجت االسالم حاج شیخ محمود مثنوی كه به تازگی به فرزند و برادر شهیدش پیوست

بابا در جبهه رفتن هم استاد برادرم بود
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از باال به پايین
  1- موافقت و هماهنگی – هافبك فرانسوي تيم منچستر يونايتد  2-پيش درآمد پورت – دوبرابر – زيستگاه 
 3-همراه آشغال – ورق كاغذ – باالي كش��تي – جاويد  4-معجزه جاويد پيامبر – شهر جشنواره اي فرانسه – 
ويتامين جدولي – نه ته پياز نه سر پياز  5-صندلي راحتي – ش��كافنده علوم – از اختراعات اديسون  6-همراه 
شلوار – بهترين نوع فرش – پاييز  7-خالص و برگزيده از هر چيز – شهر بي دروپيكر – شهر تاج محل  8-چينه 
ديوار – نژاد قشقايي – امت ها – اسب رستم  9-كتاب اميل زوال – عبرت – آشنا و ماهر  10- گنديده و بدبو – از 
گياهان دارويي كه آرام كننده اعصاب و شادي آور است – بند تنبان!  11-مركز مركزي – نبرد رودرو براي اعاده 
حيثيت – تنظيم صداي ساز  12-زوبين – مخفف هستم – رود آرام – همسايه زمين  13-از شهرهاي خراسان 
رضوي – از غزوات – پايه و اساس – راه ناتمام  14-ظرف خريد خانوار – نقدي – سبز تيره  15-از شخصيت هاي 

رمان بينوايان - بولتن

از راست به چپ
  1- كنايه از كاري بي حاصل كردن است – شريك در انجام جرم  2- خاك متبرك – صدو يازده – عنصري غير 
فلزي و فراوان   3-وتر كمان – زائو ترسان – گلي آپارتماني – س��ائل  4- مقياس وزن مايعات-دشمن آتش – 
تقسيم ملك مشاع بين مالكان  5-هنر فرنگي – نان از شب مانده – اهلي – رخسار  6-لخت – استعمال – راه و 
روش  7-سيمرغ – طايفه ساكن در غرب كشور – دنباله فشنگ   8-مرواريد – اثر شاتو بريان – خوك وحشی 
– انتها   9-حجاب – چين و شكن – از اعضاي داخلي بدن  10-قسمت تيز كارد – نام اصلي چنگيز – عضو صورت 
 11-فني در كش��تي – قصر – واحد اندازه گيری طول غربی ها- از مصاحل س��اختماني   12-از عتبات عاليات 
عراق – رود فرانسوي – دندانساز  13-زرتشتي – تعقيب – ناشنوا – حرف انتخاب  14- اهل محل – خجسته 

ومبارك – زمين شوره زار   15-كمك و ياری – كنايه از تكليف و كار ناگزير كه بايد انجام شود 

123456789101112131415
1  
2  
3  
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 پدر اصالتاً اهل كجا بودند و چطور وارد جريانات و 
فعالیت های انقالبی شدند؟

پدرم محمود مثنوی متولد 1325 روستای تيدجان خوانسار 
بود. ايشان مقطع ششم ابتدايی را در روستايش خواند و بعد 
به خوانسار رفت و در حوزه علميه آيت اهلل علوی ثبت نام و 
ش��روع به خواندن درس طلبگی كرد. چند سال بعد آقای 
علوی به پدر گفتند شما برای ادامه تحصيالت حوزوی بايد 
به قم برويد. از اين رو ايشان سال 1340 در سن 15سالگی 
به قم مهاجرت كرد و همين آغازی بر فعاليت های انقالبی 
پدر در آن سال ها شد. پدر تعريف می كرد: »همان جلسه ای 
كه امام خمينی در بين روحانيون و مردم با صالبت فرمود  
من اعالم خطر می كنم و... من در آن روز چای ريز مجلس 
بودم و اين صحبت امام را شنيدم. وقتی امام آن طور با ابهت 
سخنرانی كرد همه ما ترسيده بوديم. آن سال ها شاه قدرت 
زيادی داش��ت.« حاج آقا از همان سال با فعاالن نهضت ها 
همراه ش��دند. از خاطرات آن روزهايش برای مان تعريف 
می كرد و می گفت هنوز به لباس روحانيت ملبس نش��ده 
بودم، لباس بلند می پوشيدم و با ظاهری كه داشتم كسی 
به من مظنون و مشكوك نمی ش��د برای همين به راحتی 

اعالميه پخش می كردم.
پدر در محضر درس چه اساتیدی تلمذ كرد و علوم 

حوزوی را فراگرفت؟
پدر در سال های حضورش��ان در حوزه در محضر اساتيد و 
علمای اين حوزه آيت اهلل مكارم شيرازی، آيت اهلل سبحانی، 
آيت اهلل گلپايگانی، آيت اهلل مرعشی، آيت اهلل اراكی ، آيت اهلل 
نوری همدانی  و آيت اهلل ميرزاجواد تبريزی تلمذ كرد. يكی 
از ويژگی های پدر اين بود كه تا آخرين لحظات عمر اهتمام 
زيادی به يادگيری داشت و بسيار به روز بود. ايشان در دوران 
كرونا از طريق فضای مجازی در جلس��ات آيت اهلل مكارم 

شيرازی شركت می كرد.
از اقدامات و خدمات علم�ی و فرهنگی پدرتان 

بگويید.
بخش اعظم فعاليت های پدرم در س��ال های حيات ش��ان 
در حوزه تبليغ بود. ايشان برای تبليغ به همه مناطق سفر 
می كرد. كرج و اطراف آن، طالقان و روس��تا های اطراف و 
جاهای ديگر ، تا اينكه حدود س��ال 1350 پای ايش��ان به 
واسطه آقای پس��نديده برادر امام خمينی)ره( به خمين 
باز شد و ايش��ان برای تبليغ به روس��تاهای خمين رفت. 
پدر عالوه بر تبلي��غ در خمين و اط��راف آن وارد كارهای 
عمرانی هم ش��د. از جمله اين خدمات جهادی می توان به 
ساخت مسجد و س��اخت پل در خمين اش��اره كرد. يكی 
از مس��اجدی كه در خمين به همت خيرين و كمك های 
مردمی ساخته شد، بزرگ ترين مسجد كل آن منطقه است 
كه بعد از فوت ايش��ان مردم و هيئت امنا در همان مسجد 
مراس��م يادبودی برايش برگزار كردند. پدر از س��ال های 
1355، 1356 فعاليت های عمران��ی و جهادی خودش را 
آغاز كرده بود. يعنی در دوران ش��اه اقدام به اين فعاليت ها 
كرد. اما بعد از انقالب فعاليت های شان وسيع تر و دست شان 
برای خدمت رسانی بازتر شد. ايشان در زمان شاه به خاطر 
انجام امور تبليغی و كارهای عمرانی و خدمت رسانی بار ها 
ممنوع المنبر شد. بار ها تهديدش كردند اما پدر خيلی تالش 
كردند و در نهايت توانس��تند تا آنجا كه می توانند با كمك 
مردم به اين امور كه جنبه تبليغی برای اسالم و روحانيت 
داشت جامه عمل بپوشانند و در امور خير پيشگام و پيشقدم 
بودند. مردم و خيرين هم بسيار به پدر كمك می كردند و 

ايشان را همراهی می كردند.
خانواده هم در اين سفرهای تبلیغی همراه شان 

بودند؟
مادر از همان روز های ابتدايی هميش��ه همراه و همسنگر 
پدر بود و نقش به سزايی در امور تبليغی پدر داشت. مادر با 
همه شرايط پدر كنار آمد . ايشان می گفت: »چند روز بعد 
از ازدواج مان، پدرتان برای تبلي��غ رفت و من در خانه تنها 
ماندم. ايشان دائم در س��فر و تبليغ بود. اين روال در زمان 

جنگ هم ادامه داشت.«

حضورش�ان در جبه�ه جنبه تبلیغی داش�ت يا 
رزمی؟

به جرئت می توانم بگويم كه پدر در اكثر عمليات های دوران 
دفاع مقدس حضور داشت. ايشان در حوزه تبليغ وارد ميدان 
جهاد ش��د. هم در بحث تبليغ و هم در كمك رسانی و انجام 
امور عمران��ی فعاليت بی نظيری داش��ت. ايش��ان و مرحوم 
حجت االسالم س��جادی در قسمت كمك رس��انی مدرسه 
فيضيه تالش های بسيار زيادی در امور كمك رسانی به جبهه 
داشتند ، به عنوان مثال كارخانه يخ علی ابن ابيطالب)ع( اهواز 
با پول هايی كه از كمك های حوزه علميه جمع آوری كرده بود، 
ساخته شد. معموالً پدر از قبل از شروع عمليات ها با تعدادی 
خ��ودرو و مايحتاج مورد ني��از رزمنده ها ك��ه اهدايی مردم 
به خصوص طالب حوزه علميه بود راهی جبهه  می ش��دند تا 
كمك های مردمی را به خطوط مقدم برسانند و با آغاز عمليات 
هم در كنار رزمنده ها كار تبليغاتی اش را انجام می داد. معموالً 

هر وقت مارش نظامی عملياتی نواخته  می شد پدر در خانه 
نبودند. ايش��ان تا آخرين عمليات جبهه ه��ا يعنی عمليات 
مرصاد در سال 67  در حال خدمت بودند. ايشان با جان و دل 
برای جبهه كار كرد. ده ها نفر از ش��اگردان كالس های قرآن 
ايشان در جبهه به شهادت رسيده بودند. خوب به ياد دارم كه 
در سفر هايی كه داشتيم، ايشان ابتدا به زيارت شهدا می رفت. 
می گفت بسياری از اين بچه ها را من راهی جبهه كردم. كالس 
قرآن پدر تبديل به پايگاهی برای اعزام بچه ها به جبهه شده 
بود. پدر از روز هايی كه در جزيره مجنون بود برای مان تعريف 
كرد و گفت عمليات خيبر بود و ما در شرايطی قرار گرفتيم كه 

چيزی برای خوردن نداشتيم، باالجبار كپك های روی نان های 
خشك را شستيم و آنها را خورديم. پدر می گفت  بيشتر اوقات 
با راننده های كاميون كه بار و اقالم موردنياز رزمنده ها را حمل 
می كردند، همراه  می شدم. از ساعت 6 صبح تا غروب در مسير 
برای راننده ها ش��عر و حديث و روايت می گفت��م تا از انفجار 
و آتش توپخانه دش��من ترسی به دل ش��ان راه ندهند. تمام 
خدمات پدر چه در قبل انقالب و بعد از آن برای خدا بود. هرگز 

نديديم كه ايشان چيزی را برای خودش بخواهد.
كمی از شاخصه های پدرتان بگويید.

يكی از ويژگی های پدر اين بود كه ه��ر جا می رفت چه در 

كالس های قرآن و چ��ه در روز هايی كه برای كار تبليغی به 
روستا ها و ش��هر ها می رفت و چه در آوردگاه جبهه اقدام به 
» آموزش چهل حديث « می كرد. حتی اگ��ر 20 روز در آن 
منطقه حضور داشت آن را به عالقه مندان می آموخت. خيلی 
به حديث خوانی عالقه داشت. ما خودمان با حديث خوانی های 
حاج آقا بزرگ شديم. اولين حديثی كه من ياد گرفتم  »قيدوا 
العلم بالكتابه « بود كه بابا ترجمه دلپذيری از آن داشت: »علم 
مانند پرنده ای اس��ت كه می خواهد برود شما با نوشتن آن 
را نگه می داريد.« پدر هميشه در همه امور خدمت رسانی، 
جه��اد و آموزش خ��ودش در جلو  ترين نقط��ه ممكن بود. 
نمی ترسيد و عقب نمی ايس��تاد. در همه امور اين طور بود؛ 
مثالً اگر می خواست مسجد بسازد، ابتدا خودش كمك مالی 
می كرد و بعد از مردم كمك مالی می گرفت. نكته بعدی اينكه 
پدر هيچ گاه از خودش و كارهايش با كسی صحبت نمی كرد. 
متواضع و خاكی بود. بس��ياری از اقداماتی كه ايشان انجام 
داده بود را ما بعد ها از طريق ديگران متوجه  می شديم. ايشان 
يك خطيب توانمند و الگو و معلم اخالق ما بود. يكی ديگر از 
شاخصه های ايشان اين است كه پدر عالم اهل عمل بود. اگر 
باالی منبر مردم را به امری توصيه می كرد ابتدا خودش به آن 
عمل می كرد. اگر مردم و شاگردانش را به حضور در ميدان 
جبهه و جنگ توصيه می كرد خودش و اهل خانه اش هم در 
خط مقدم حاضر  می شدند. گواه من شهادت عمو و برادرم در 

دوران دفاع مقدس است.
از اولین شهید خانه تان شهید محمدرضا مثنوی 

بگويید. چند سال داشت كه راهی جبهه شد؟
عمويم محمدرضا متولد سال 1339 بود. ايشان از جوانان 
قبل از انقالب بود اما راه خودش را انتخاب كرد و در نهايت 
در 27 ارديبهشت 1361 به شهادت رسيد. پدر از چند روز 
قبل از ش��هادت عمو هم برای مان گفت: »قبل از عمليات 
بيت المقدس عموی تان را ديدم و با هم عكس گرفتيم. چند 
روز بعد خبر دادند كه محمدرضا به شهادت رسيده است.«

برادرتان متولد چه سالی بود و در چه عملیاتی به 
شهادت رسید؟

برادرم محمدجواد متولد مهر 1349 بود. ايشان دانش آموز 
دوره راهنمايی بود كه با تغيير تاريخ تولدش به جبهه اعزام 
شد. 13 سالگی رفت و بعد از دو س��ال حضور در جبهه در 
تاريخ 29 دی 1365 در عمليات كربالی 5 به شهادت رسيد. 
پدر بار ها از آخرين ديدارش با محمدجواد برای مان اين گونه 
تعريف كرد : »27 دی 65 بود و داش��تم با موتور از منطقه 
برمی گشتم كه بچه ها جلوی من را گرفتند و گفتند پسرتان 
جواد اينجاست . همراه بچه ها رفتم و ديدم كه محمدجواد 
در كنار چند تا جوان و نوجوان ديگر نشسته و دست هايش 
را حنا گذاشته است. بچه ها قبل از عمليات مراسم حنا بندان 
می گرفتند.« فردای همان روز يعنی 29 دی خبر شهادت 

محمدجواد را برای ما آوردند.
پدر و مادرتان بعد از شنیدن خبر شهادت برادرتان 

چه كردند؟
وقتی خبر شهادت را به پدرمان دادند، ايشان سر سفره صبحانه 
رو به ما كرد و گفت می خواهم مطلبی را بگويم اما نمی خواهم 
كسی بی قراری كند. محمدجواد ش��هيد شده! مادرم دست 
بلند كرد و گفت خدا را شكر، خدا را شكر شهيد شد. من طاقت 
اسيری اش را نداشتم. مادر و پدرم بسيار آرام برخورد كردند، 
جزع و فزع نكردند. مادرم اصاًل با صدای بلند گريه نكرد. هيچ 
وقت ما صدايی نشنيديم. هر دويشان به آنچه اعتقاد داشتند 
عمل كرده و صبوری كردند. محمدج��واد خيلی خوب بود. 
مادرم او را طور ديگری دوست داشت. وقتی پدر و محمدجواد 
در جبهه بودند، مادر كاله می بافت و به جبهه ارسال می كرد. 
با مراعات از پودر های لباسشويی استفاده می كرد و باقی آنها 
را ذخيره می كرد تا به جبهه ارس��ال كند. سه نكته مهم در 
سفارش های محمدجواد به چشم می خورد : تبعيت از واليت 

فقيه، توجه و اهميت به حجاب و دفاع از كشور.
محمدجواد چط�ور برادری برای ش�ما ب�ود؟ از 

خلقیات او بگويید.
محمدجواد بسيار بشاش و خنده رو بود. خيلی زود پايش به 

پايگاه بسيج باز شد و همين حضور در بسيج تأثير خودش 
را داشت . از طرف ديگر محمدجواد با رفقای خوبی همراه 
ش��د و همين ها او را به صراط��ی منير هدايت ك��رد كه با 
عاقبت شهادت دس��ت پيدا كرد. هم سختی سرمای غرب 
و هم گرمای جنوب كشور را چش��يده بود. محمدجواد در 
خانواده ای تربيت شد كه ريش��ه انقالبی و مذهبی داشت. 
شايد پدر به خاطر ش��رايط كاری و امر تبليغ در خانه نبود 
اما ما آنچه پدر و مادر عمل می كردند را می ديديم. ما ديديم 
كه پدر و مادر برای خ��دا كار می كردند و همه اينها روی ما 

تأثير داشت.
از اح�واالت پدر مرحوم ت�ان در آخرين روزهای 

حیات شان بگويید.
حقيقتش اين است كه پدر سال 1376 تصادف كرد و پای 
ايشان دچار مشكل شد. اما 18 سال بعد متوجه شديم كه در 
آن تصادف مهره ايشان شكسته و خود به خود به شكل بدی 
جوش خورده است. در نهايت ايشان در مجلس سخنرانی 
حالش وخيم شد و به بيمارس��تان منتقل شد. گويا همان 
آس��يب ديدگی بعد از اين همه س��ال به نخاع شان آسيب 
رسانده بود. خودش هميشه می گفت س��ن كه به 60، 70 
رسيد بايد مهيای رفتن ش��د. در آخرين سال های حيات با 
همراهی اهل محل و خيرين بنای س��اخت يك مسجد را 
ريختند. پدر هميشه دعا می كرد كه تا از دست و پا نيفتاده 
به دي��دار معبودش برود كه همين طور هم ش��د و ايش��ان 
در روزهای پايانی عمرش��ان بدون اينكه زمينگير شوند و 
مزاحمتی برای كسی داشته باشند در اثر بيماری كرونا به 

رحمت خدا رفت.
كالم آخر؟

پدر بسيار اهل گمنامی بود. حتی برخی دوستان بعداً گفتند 
كه نمی دانس��تيم حاج آقا برادر ش��هيد هم هستند . بار ها 
موقعيت فراهم شد تا پدر محل زندگی شان را تغيير بدهند 
و در محله ای ديگر زندگی كنند اما اين كار را نكردند و به ما 
می گفتند مردمی كه به من نياز دارند و برای حل مشكالت 
مالی به من مراجعه می كنند اين خانه را می شناسند. اينجا 

بهتر می توانم به مردم نيازمند كمك كنم .

  صغری خیل فرهنگ 
چندی پیش بود كه خبر درگذش�ت روحانی فرهیخته مرحوم حجت االس�الم حاج ش�یخ محمود مثنوی همزمان با ايام عاش�ورای حس�ینی)ع( و شهادت امام 
زين العابدين)ع( رس�انه ای شد. باخبر شديم كه ايش�ان پدر شهید هم هس�تند. اما هر چه در فضای مجازی جست وجوكرديم نتوانس�تیم اطالعاتی از ايشان و 
فرزند شهیدش�ان محمدجواد مثنوی پیدا كنیم. در نهايت با كمک همکاران مان در بنیاد ش�هید توانس�تیم با فرزند مرحوم ارتباط بگیري�م. در حین مصاحبه 
علت اين همه گمنامی پدر و فرزند ش�هیدش را جويا ش�ديم ، روح اهلل مثنوی برادر شهید كه خودش�ان از همکاران رس�انه ای ما در صدا و سیما هستند گفتند: 
»پدر اهل تواضع و گمنامی بود و ما نمی خواس�تیم مطرح باش�یم.« در حین گفت وگوی مان با ايش�ان متوجه ش�ديم كه مرحوم حجت االس�الم محمود مثنوی 
برادر ش�هید هم بودند. همه ش�نیده های ما از او و برادر و فرزند ش�هیدش تنها اين جمله را در ذهن مان تداعی كرد كه اين عالم مجاه�د مصداق روايت  »عاش 
س�عیدا و مات س�عیدا « بود. آنچه در پی می آيد ماحصل همکالم�ی ما با فرزند مرحوم حجت االس�الم محمود مثنوی و برادر ش�هید محمدجواد مثنوی اس�ت.

وقت�ی خب�ر ش�هادت محمدج�واد را ب�ه 
پدرمان دادند، ايش�ان س�ر س�فره صبحانه 
رو ب�ه م�ا ك�رد و گف�ت می خواه�م مطلبی 
را بگوي�م ام�ا نمی خواه�م كس�ی بی قراری 
كند. محمدجواد ش�هید ش�ده! مادرم دست 
بلند ك�رد و گفت خدا را ش�کر، خدا را ش�کر 
شهید شد. من طاقت اس�یری اش را نداشتم

ده ها نفر از ش�اگردان كالس ه�ای قرآن پدر 
در جبهه به ش�هادت رس�یده بودن�د. خوب 
به ي�اد دارم كه در س�فر هايی كه داش�تیم، 
ايش�ان ابت�دا ب�ه زي�ارت ش�هدا می رفت. 
می گفت بس�یاری از اين بچه ه�ا را من راهی 
جبه�ه ك�ردم. كالس ق�رآن پ�در تبديل به 
پايگاهی برای اعزام بچه ها به جبهه شده بود
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