
7| روزنامه جوان |  شماره 6288  |  1443 مح��رم   21  |  1400 ش��هریور   8 دوش��نبه 

88498481ارتباط با ما

گفتوگو

خانوادهفرهنگی
منیژه ارباب سیر مادر ش��هید مدافع سالمت 
انسیه دلفانی از اعضای جامعه فرهنگی کشور 
اس��ت و س��ال ها به عنوان معل��م در مدارس 
کشورمان تدریس می کرده است. این مادر را 
در حالی مالقات کردم که کمی بیش از یک ماه 

از درگذشت فرزند جوانش می گذشت. 
مادر می گفت:»  از داشته های دنیا، تنها دو فرزند 
داش��تم که خدا یکی از آن دو را از من گرفت. 
انسیه متولد سال 1368 بعد از برادرش، دومین 
فرزند من ب��ود. از همان کودک��ی ذات خوبی 
داش��ت. 9 س��الش بود که به انتخاب خودش 
حجاب چادر را برگزید و نم��از و روزه هایش را 
کامل ادا می کرد. از اول بچه درس��خوانی بود. 
خودم هم که معلم ب��ودم کمکش می کردم و 
اینطور ش��د که رفت دانشگاه و رشته پزشکی 

را انتخاب کرد.« 
دختریمهربان

وقتی از مادر خواستم تا از خصوصیات اخالقی 
دخترش بگوید، با بغض گفت: » مهربانی صفتی 
است که هرکس��ی با انس��یه روبه رو  می شد، 
آن را درک می کرد. دخترم مدت��ی در دوران 
تحصیلش کنار مادرم بود و با او زندگی می کرد. 
آنقدر به مادربزرگش محبت و رسیدگی کرده 
بود که مادرم برای صدا کردن انسیه می گفت: 
» عصای دستم « کجاس��ت؟ مهربانی دخترم 
تنها ش��امل حال خانواده اش نمی شد، حتی 
برای کودکان و سالمندانی که بیمارش بودند 
هدیه می خرید و س��عی می کرد روحیه آنها را 

تقویت کند.« 
پزشکنمونه

مادر در تعری��ف خاط��ره ای از دوران فعالیت 
دخترش به عنوان یک مدافع س��المت بیان 
داشت:» انسیه دو س��ال طرحش را در یکی از 
شهرستان های اس��تان قزوین گذراند و در آن 
منطقه پزش��ک نمونه ش��د. دخترم به حدی 
متواضع بود که هیچ کس از برخوردش متوجه 
نمی ش��د یک متخصص در برابر اوست. تمام 
اعضای بیمارس��تانی که در آن کار می کردند 
همیش��ه از محبت های بی دری��غ و بی توقع و 
کار های خیری که برای بیم��اران آن منطقه 
و افراد بی بضاعت انجام م��ی داد، به نیکی یاد 
می کنند. طی طرح، دخت��رم وقتی به تهران 
می آمد با ذوق خرید می ک��رد و برای برخی از 
بیمارانش وس��ایلی می خرید و همیشه حتی 
کشوی میز کارش پر از خوراکی برای کودکان و 

مراجعانی بود که به اتاقش می آمدند.« 
نحوهعروج

مادر دکتر انس��یه دلفان��ی در خصوص نحوه 
عروج دخترش گفت:»  دخترم به خاطر شرایط 
حادی که اکنون در کش��ورمان حاکم اس��ت 
مرتب شیفت های طوالنی در بیمارستان مسیح 
دانشوری داشت و کمتر اس��تراحت می کرد. 
ش��یفت آخرش 72 س��اعت مداوم شب ها در 
بیمارستان بود. قبل از آن شیفت سنگین هم 
یک هفته فشار کاری بسیار سنگین داشت به 
طوری که نه استراحت کافی داشت و نه حتی 

می توانست غذای مناسبی بخورد.« 
 مادر افزود:» دخترم این شب های آخر بعد از 
چند شب شیفت مداوم به خانه می آمد و حتی 
فرصت شام خوردن هم نداشت و در اتاق شروع 
به ارتباط گرفتن با بیمارانش می کرد و پیگیر 
کار های بیمارستان  می شد. بار آخر صبح زود به 
بیمارستان رفت و بر اثر فشار کاری زیاد، درست 
مقابل بیمارستان سکته قلبی کرد و درگذشت. 
آن روز فکرش را هم نمی ک��ردم آخرین باری 
است که دخترم از خانه خارج می شود و دیگر 

برنمی گردد. اما انسیه رفت و... .« 
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شماششسالپسازشهادتفرزندتان
پیك�رشراتحویلگرفتید،س�الهای

چشمانتظاریچطورگذشت؟
دقیقاً در اولین شب ماه محرم بود که مسئوالن 
سپاه علی بن ابیطالب)ع( به منزل ما آمدند و در 
جمع خانواده ما خبر شناسایی پیکر شهید را در 
استان درعای سوریه دادند. همه خانواده اعم از 
مادر و همس��ر و فرزندان ایشان حضور داشتند. 
محمد مهدی فروردین ماه س��ال 94 به شهادت 
رسید و ما از شهادتش اطمینان داشتیم. شهید 
خودش آرزوی ش��هادت و مفقوداالثری داشت. 
در آخرین صحبت  هایی که با هم داشتیم به این 
موضوع اشاره کرد و گفت:» می رویم تا با داعش 
امریکایی بجنگیم که اگر ان شاءاهلل کشته شدیم، 
چیزی از بدن ما نماند و زحمت تشییع جنازه هم 

به گردن کسی نیندازیم.« 
در م��ورد چش��م انتظاری صحب��ت کردید اما 
حقیقتش ما چشمداش��تی به آنچه در راه خدا 
داده بودیم نداش��تیم. الحمدهلل فضای خانواده 
ما به گونه ای است که احساسات بر دین و عقل 
اعتقادات غلبه ندارد. ما به فرم��وده قرآن ایمان 
داشتیم که ش��هدا زنده اند. نیامدن پیکر و حاال 
آمدنش برای آنچه در راه ایم��ان و اعتقاداتمان 
داده ایم، تفاوتی ایجاد نمی کند. خوشحال بودیم 
که شهادت افتخار ما شد. مادرش می گفت : روزی 
که خدا محمدمهدی را به من داد گویا دنیا را به 
من داده اند و همان روزی هم که خبر شهادتش را 

شنیدم، به اندازه روز تولدش خوشحال شدم. 
محمدمه�دیدرخان�وادهایروحانی
متولدشدهوخودشهمیکطلبهاهل
عملبود.كمیازخانوادهتانبگویید.

در زمان انقالب من در دوران راهنمایی تحصیل 
می کردم و در تظاهرات های مردم تهران شرکت 
داشتم. بعد از اینکه طلبه شدم و به چالوس رفتم 
و دوش��ادوش مردم چالوس به خیاب��ان آمدم تا 
با مردم همصدا ش��وم. با آغ��از جنگ تحمیلی 
الحمدهلل توانستم هفت مرتبه به جبهه اعزام و در 
کنار برادران رزمنده حضور داشته باشم. آن زمان 
19 سال داش��تم.  محیط خانواده ما یک محیط 
مذهبی بود که خودمان عامل به دستورات دینی 
بودیم. از پرداخت خمس و زکات گرفته تا مسائل 
شرعی دیگر. مادر شهید هم بسیار به دستورات 
دینی واقف بودند. در دوران بارداری و شیردهی 
محمدمهدی دائم الوضو بود. ما باید  ها و نباید  ها را 
به بچه  ها می آموختیم و الحمدهلل که آنها هم اهل 
عمل بودند.  محمدمهدی هنوز به سن مدرسه 
نرس��یده بود که نمازهایش را می خواند و از سن 
هشت سالگی روزه هایش را گرفت. در زمانی هم 
که مدارس تعطیل   می ش��د،خودمان روزی دو 
ساعت برخی از احادیث کوتاه و اشعار را با بچه  ها 
کار می کردیم و در مورد موضوع��ات به بحث و 
تبادل نظر می پرداختیم. با آنها بازی می کردیم و 
محیط شاد و خوبی را برایشان فراهم می کردیم. 
بچه  ها هم آنچه از ما می آموختند را با دوستان و 

همساالنشان مطرح می کردند. 
محمدمهدیچطورروحیهایداشت؟

شاخصه مهمی که در وجود محمدمهدی برای ما 
هم بسیار قابل توجه بود، انجام کامل دستورات 
دینی بود. یک بار متوجه شدیم که شهید در غیر 
ساعات نماز هم وضو می گیرد و نماز می خواند. این 
را ما به محمدمهدی یاد نداده بودیم. بعد متوجه 
ش��دم که ایش��ان به این فرموده خداوند رسیده 
است که هر کسی محدث شود و وضو نگیرد، به 
من بی اعتنایی کرده است. )حّتی بعضی روایت را 
اینطور معنا می کنند که به من ظلم کرده است!( 
و اگر کس��ی وضو بگیرد و پس از وضو دو رکعت 
نماز نخواند، باز هم به من بی اعتنایی کرده است. 

همچنین اگر کسی وضو بگیرد و دو رکعت نماز هم 
بخواند، اما دعا نکند، باز به من بی اعتنا بوده است. 
سپس می فرماید: اما اگر کسی وضو بگیرد و بعد 
از آن دو رکعت نماز بخواند و سپس دعا کند و از 
خدا چیزی بخواهد،ولی خدا به او عنایت نفرماید، 
خداوند به او ظلم و بی اعتنایی کرده است و مسلماً 
خداوند رحمان به کسی ظلم نمی کند و در نتیجه 
دعای او مستجاب است. محمدمهدی دائم الطهاره 
بود برای همین وسعت رزق باالیی پیدا کرده بود. 
عالقه مند به طلبگی بود برای همین بعد از اتمام 
دوران راهنمایی وارد حوزه ش��د. درسش بسیار 
خوب بود. در سن 27 سالگی کتاب کفایه االصول 
را تدریس می کرد. از اساتید سطح عالی حوزه و 
جامعه المصطفی بود.  از ویژگی های بارز شهید 
خوش رویی و آراس��تگی ظاهری و پرداختن به 
ورزش ب��ود و همین ام��ر در تواض��ع و اخالص، 
ایش��ان را محبوب دل جوانان می ک��رد. پرهیز 
از ریا، شاخصه دیگر ایش��ان بود؛ چنانکه بعد از 
شهادت نیز خانواده و نزدیکان وی از برخی مدارج 
و مراتب علمی ایشان بی اطالع بودند. در یک کالم، 
زندگی شهید طبق سفارش مقام معظم رهبری، 

آمیخته ای از تحصیل، تهذیب و ورزش بود. 
محمدمهدیمتأهلبود؟

بله . ایشان در سن 18 س��الگی ازدواج کرد و دو 
فرزند دختر از ایشان به یادگار مانده است. 

محمدمهدیزندگیآراموخوبیداشت
وازاساتیدسطحعالیجامعهالمصطفی
بود.چطورس�رازمیدانمعركهوجهاد

درآورد؟
یکی از خصوصیات واالی محمدمهدی اخالصش 

بود. یعنی هر چه خوبی بود به آن عمل می کرد و 
هرچه بدی بود از آن دوری می کرد. جهاد هم یکی 
از اعمال خوبی ب��ود که مورد توجه محمدمهدی 
قرار گرفت. همانطور که امام علی)ع( فرمودند:»إنَّ 
ه أولیائِِه.  ُ لِخاصَّ الِجهاَد باٌب ِمن أبواِب الَجنَّه َفَتَحُه اهللَّ
جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن 
را روی اولیای خاص خود گشوده است.«  ایشان 
می دانست که جهاد در راه خدا عظمت باالیی دارد. 
برای همین همیشه به دنبال این بود که در جهاد 
شرکت کند. محمدمهدی وقتی 17 سالش شد 
تصمیم گرفت که برود لبنان و با اسرائیل بجنگد. 
ابتدا به ارومیه و بعد به سمت مرز رفت. تا جایی که   
می شد با ماشین رفت و بعد از آن مسیر زیادی را با 
پای پیاده طی کرد. می خواست خودش را به ترکیه 

و از آنجا به سوریه و لبنان برساند. 
شمادرجریانتصمیمایشانبودید؟

ابتدا در جری��ان نبودیم اما بعد از اینکه از س��فر 
بازگش��ت، موضوع را با م��ا در میان گذاش��ت. 
محمدمهدی بع��د از آن به حوزه رف��ت تا اینکه 

مدتی بعد بحث داعش و تکفیری  ها پیش آمد. 
سال 93 مسئوالن سپاه قدس با اساتید انقالبی 
حوزه تماس گرفتند و گفتند نیرو های ما در سوریه 

نیروی تبلیغی و تهاجمی ندارند. ما می خواهیم 
همانطوری که در زمان جنگ طلبه  ها و روحانیون 
در کنار رزمنده  ها حضور داشتند و تبلیغ می کردند 
در این میدان جهاد هم از حضورشان بهره ببریم. 
برای همین به اعزام طلبه های انقالبی که مسلط 
به زبان عربی هستند نیاز داریم.  محمدمهدی و 
برادرشان و چند طلبه دیگر اعالم آمادگی کردند 
که به سوریه بروند. محمدمهدی همراه تعدادی 
از طلبه  ه��ا آموزش های الزم را ش��روع کردند و 
همانطور که از آنها خواسته شده بود خانواده را در 
جریان قرار ندادند. بعد از اتمام دوران آموزشی یک 
روز مادرش رو به محمدمهدی کرد و گفت: ما که 
می دانیم شما می خواهید برای جهاد بروید، اما بگو 
کجا تا ما هم بدانیم. محمدمهدی در پاسخ مادر 
گفته بود ما در حوزه آموزش های زیادی دیده ایم 
که باید به آن عمل کنیم. نمی توانیم در مورد آنها با 
مردم صحبت کنیم و ناقل حدیث و روایات باشیم 

و خودمان به آن عمل نکنیم. 
از پیامبر حدیث داریم که فرمودند هر کس ندای 
استغاثه  مسلمی را بشنود و پاسخ نگوید، مسلمان 
نیس��ت.  محمدمهدی به مادرش گفت: داعش 
امریکایی به س��وریه آمده،حس��ینیه و مسجد و 

خانه  ها را خراب می کند.اگر تعلل کنیم حرمین 
آل اهلل را خ��راب می کنن��د.  جبه��ه مقاوم��ت 
مقدمه ساز ظهور امام زمان)عج( است نمی شود 
مدعی و منتظر ظهور امام زمان)عج( باشیم و برای 

آمدنش کاری نکنیم. 
ب�اتوجهبهس�ابقهحض�ورخودتاندر
جبهههایجنگونوعن�گاهاعتقادی
وفضایمعن�ویخانوادهبعی�دبهنظر
میرس�یدك�هش�مامخال�فتصمیم
محمدمه�دیباش�ید.خان�وادهچ�ه
عكسالعمل�یرادرخص�وصاع�زام

محمدمهدیبهسوریهداشت؟
محمد مهدی دانش آموخته حوزه علمیه بود. عالم 
به دین بود و اهل عمل. خودش دلبستگی و عالقه 

زیادی به جهاد داشت. 
وقتی صحبت های محمدمهدی با مادرش تمام شد 
گفتم  زمان جنگ تحمیلی آیت اهلل مشکینی)ره( 
در مسجد اعظم قم درس اخالق می دادند. در میان 
صحبت هایشان گفتند طلبه  ها از ما می پرسند که 
در حال حاضر که جنگ است وظیفه ما طلبه  ها 
چیست؟باید درس بخوانیم یا جبهه برویم؟ ایشان 
پاسخ دادند به نظر من اگر می دانید بروید درس 
بخوانید به درد اسالم و مسلمین می خورید، وظیفه 
این است که درس بخوانید.  به محمدمهدی گفتم: 
نمی دانس��تیم آن زمان به درد می خوریم یا نه؟! 
برای همی��ن گاهی می رفتیم جن��گ گاهی هم 
درس می خواندیم. ولی ش��ما که الحمدهلل استاد 
حوزه هستید و تدریس می کنید،وظیفه دارید در 
حوزه باشید.  محمدمهدی گفت:نه، تمام آیات و 
احادیثمان می فرماید که اگر به سرزمین مسلمانان 
تجاوز بشود جهاد الزم است. فرقی هم نمی کند 
بی سواد باشید یا باس��واد . برادرش هم که حضور 
داشت به کمک آمد و گفت امام خامنه ای فرمودند 
اگر مسئوالن امر اعالم نیاز کنند، رفتن به جبهه 
الزم است. کمی فکر کردم و دیدم بچه  ها درست 
می گویند. گفتم برو اما آنجا دیگر حوزه نیست!باید 
مردانه بجنگی. اگر محاصره شدی اسلحه نداشتی 
نباید اسیر ش��وی. برای اینکه داعش نه حکومت 
دارد و نه رحم و مروت که بخواهد اسیر نگه دارد 
و بعد آزاد کند. اسیر شوی تو را اذیت می کنند و 
می کشند. نباید اصالً اسیر شوی. اگر گلوله نداشتی 
با سر نیزه، اگر سر نیزه نداشتی با سنگ و چوب اگر 
نبود با یک مشت خاک هم که شده باید از خودت 

دفاع کنی. 
چندباراعزامشد؟

ایشان یک بار همراه با نیروهای لشکر فاطمیون 
اعزام شد. 19 اسفند ماه 93 رفت و 31 فروردین 
ماه سال 94 به شهادت رسید. 4۰ روز در منطقه 
حضور داشت. از آنجا با خانواده در تماس بود. اما 
فقط از حال و هوای خ��ودش صحبت می کرد.  
محمدمهدی در حالی که 3۰ س��ال داشت، در 
عملیات بصر الحریر جانانه دفاع کرد و به شهادت 
رس��ید و حاال بعد از شش س��ال بخشی از پیکر 
ایشان تفحص شد و در مراس��می در 21 مرداد 
س��ال 14۰۰ در حرم حضرت معصومه تا گلزار 
ش��هدای علی بن جعفر)ع( تش��ییع و به خاک 

سپرده شد. 

دخترم همه وجودش را 
وقف درمان بیمارانش کرده بود

جبه�همقاومتمقدمهس�ازظهور
امامزمان)عج(اس�ت.نمیش�ود
مدعیومنتظ�رامامزم�ان)عج(
باشیموبرایآمدنشكارینكنیم

بهمحمدمه�دیگفتمنبایداس�یر
شوی.اگرگلولهنداشتیباسرنیزه،
اگرسرنیزهنداشتیباسنگوچوب
اگ�رنب�ودبایکمش�تخ�اکهم
كهش�دهبایدازخ�ودتدفاعكنی

خواست محمدمهدی بود که حتی تشییعش زحمتی روی دوش کسی نیندازد

صغریخیلفرهنگ
بعدازاینكهخبرتفحصوشناس�اییپیكرش�هیدمدافعحرملش�كرفاطمیونمحمدمهدیماالمیریرسانهایش�د،باهماهنگی
رس�انهفاطمیونباپدرش�هیدتماسگرفتم.صالبتایش�اندرگفتارازپش�تخطوطتلفنهمحسمیش�د.احمدماالمیریپدر
شهیدباطمأنینهوآرامشپاسخسؤاالتمانراداد.اوازعش�قمحمدمهدیبهجهادبرایمانگفتتارسیدبهشهادتومفقوداالثری
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فریدهموسوی
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ویروسمنحوسكروناش�دهاس�ت.درای�نمیان،پرس�تاران،پزش�كانوكادر
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