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پيشكش به علمدار قافله ي انقالب، 
سردار جانبازي كه كشتي انقالب را به سوي 

ساحل امن خود هدايت مي كند
تقديم به ساحت مقام عظماي واليت 

حضرت امام خامنه اي)حفظه اهلل(
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از خواهران مي خواهم که حجابشان را مثل
حجاب حضرت زهرا 3 رعايت کنند، نه مثل حجاب هاي

امروز، چون اين حجاب ها بوي حضرت زهرا زهرا 3 نمي دهد.
از برادرانم مي خواهم که غير حرف آقا)ولي فقيه( 

حرف کس ديگري را گوش ندهند. 
جهان در حال تحول است، دنيا ديگر طبيعي نيست، االن دو جهاد در 

پيش داريم، اول جهاد نفس که واجب تر است؛
زيرا همه چيز لحظه ي آخر معلوم مي شود که اهل جهنم هستيم يا بهشت.

حتي در جهاد با دشمن ها احتمال مي رود که طرف کشته شود
ولي شهيد به حساب نيايد، چون براي هواي نفس رفته

جبهه رفته ...

از وصيت نامه شهيد
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مقدمه

واقعي  اسطوره هاي  نبود  از  غرب،  بي هويت  جامعه ي  که  روزگاري  در 
رنج مي برد، و براي مخاطبان خود آرنولد و بت من و مرد عنکبوتي و صدها 
براي  مي توانند  كه  داريم  واقعي  قهرمانان  ما  مي سازد،  پوشالي  قهرمان هاي 

همه ي جوامع انساني الگوي واقعي باشند.
در روزگاري که امريکا و اسرائيل به کالهک هاي هسته اي خود مي نازند، 
محور مقاومت با سيلي محکمي که بر صورت استکبار زده است ، کالهک هاي 

هسته اي غرب را بي تأثيرترين سالح نظامي دنيا کرده.
و  انقالب  سوم  نسل  جوانان  واکنش هاي  و  اخير  سال هاي  رخدادهاي 
جان فشاني هاي اين نسل به همگان ثابت کرد که اين جوانان جنگ نديده و 

انقالب نچشيده، از جوانان پرشور 1357 انقالبي ترند.
وقتي بر چهره ي نوراني مقام معظم رهبري بنگري و امام خميني را تصور 
کني، همين مي شود که پرشورتر از نسل اول انقالب آماده اي باالترين دارايي 

خود را فداي اسالم و انقالب نمايي ...
آري، نسل سوم انقالب ما اگر چه ابراهيم هادي ندارد، جواناني دارد که 
کپي برابر اصل شهداي جنگ تحميلي هستند، کپي برابر اصل شهيد هادي ...
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اما حكايت اين مجموعه به جواني اختصاص دارد كه عالقه ي عجيبي به 
شهيد ابراهيم هادي داشت. 

هميشه سعي مي کرد مانند ابراهيم باشد، تصويري از شهيد هادي را جلوي 
موتورش و در اتاق خودش زده بود که بسيار بزرگ بود. 

با اينكه بعد از جنگ به دنيا آمده بود و چيزي از آن دوران را نديده بود، 
ولي شهدا را خوب مي شناخت. 

كتاب سالم بر ابراهيم را بارها خوانده بود و مانند بسياري از جوانان اين 
سرزمين، مي خواست ابراهيم را الگوي خود قرار دهد. 

نوع لباس پوشيدن و برخورد و گفتار و رفتار او همه ي دوستان را به ياد 
شهيد ابراهيم مي انداخت. او ابراهيم هادي از نسل سوم انقالب بود.

اجازه بدهيد كمتر حاشيه برويم. برخي دوستان به ما مي گفتند ابراهيم هادي 
براي دوران جنگ بود. در آن زمان همه ي مردم انقالبي و ... بودند. اما حاال 

ديگر دوران اين حرف ها تمام شده، اصاًل نمي شود آن گونه زندگي كرد.
اما جواب ما براي آنان كه اين تفكر را دارند، زندگي آقا هادي ذوالفقاري 
است؛ جواني كه زندگي اش، رفتار و اخالقش براي ما درس شد. و نشان داد 

كه خلق و خوي ابراهيم هادي را خوب فراگرفته.
پس با هم اين اوراق را ورق مي زنيم تا هادي نسل سوم را بهتر بشناسيم.
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گمنامي

اوايل كار بود؛ حدود سال 1386. به سختي مشغول جمع آوري خاطرات 
از  نفر  دو  از جمله  نفر ديگر  ما چند  از  قبل  بوديم. شنيدم كه  شهيد هادي 
بچه هاي مسجد موسي ابن جعفر 7 چند مصاحبه با دوستان شهيد گرفته اند. 
سراغ آن ها را گرفتم. بعد از تماس تلفني، قرار مالقات گذاشتيم. سيد علي 
مصطفوي و دوست صميمي او، هادي ذوالفقاري، با يك كيف پر از كاغذ آمدند.

سيد علي را از قبل مي شناختم؛ مسئول فرهنگي مسجد بود. او بسيار دلسوزانه 
فعاليت مي كرد. اما هادي را براي اولين بار مي ديدم. 

آن ها چهار مصاحبه انجام داده بودند كه متن آن را به من تحويل دادند. بعد 
هم درباره ي شخصيت شهيد ابراهيم هادي صحبت كرديم.

در اين مدت هادي ذوالفقاري ساكت بود. در پايان صحبت هاي سيد علي، 
رو به من كرد و گفت: شرمنده، ببخشيد، مي تونم مطلبي رو بگم؟

گفتم: بفرماييد. 
هادي با همان چهره ي با حيا و دوست داشتني گفت: قبل از ما و شما چند 
نفر ديگر به دنبال خاطرات شهيد ابراهيم هادي رفتند، اما هيچ كدام به چاپ 
كتاب نرسيد! شايد دليلش اين بوده كه مي خواستند خودشان را در كنار شهيد 

مطرح كنند. 
داد:  ادامه  مي كردم  نگاهش  تعجب  با  كه  همين طور  كرد.  سكوت  بعد 
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خواستم بگويم همين طور كه اين شهيد عاشق گمنامي بوده، شما هم سعي 
كنيد كه ...

فهميدم چه چيزي مي خواهد بگويد، تا آخرش را خواندم. از اين دقت نظر 
او خيلي خوشم آمد. 

اين برخورد اول سرآغاز آشنايي ما شد. بعد از آن بارها از هادي ذوالفقاري 
براي برگزاري يادواره ي شهدا و به خصوص يادواره ي شهيد ابراهيم هادي 

كمك گرفتيم. 
او بهتر از آن چيزي بود كه فكر مي كرديم؛ جواني فعال، كاري، پرتالش 

اما بدون ادعا.
هادي بسيار شوخ طبع و خنده رو و در عين حال زرنگ و قوي بود. ايده هاي 
خوبي در كارهاي فرهنگي داشت. با اين حال هميشه كارهايش را در گمنامي 

انجام مي داد. دوست نداشت اسم او مطرح شود. 
مدتي با چاپخانه هاي اطراف ميدان بهارستان همكاري مي كرد. پوسترها 
و برچسب هاي شهدا را چاپ مي كرد. زير بيشتر اين پوسترها به توصيه ي او 

نوشته بودند : جبهه ي فرهنگي، عليه تهاجم فرهنگيـ  گمنام.
رفاقت ما با هادي ادامه داشت. تا اينكه يك روز تماس گرفت. پشت تلفن 
فرياد مي زد و گريه مي كرد! بعد هم خبر عروج ملكوتي سيد علي مصطفوي 

را به من داد.
سال بعد همه ي دوستان را جمع كرد و تالش نمود تا كتاب خاطرات سيد 
علي مصطفوي چاپ شود. او همه ي كارها را انجام مي داد اما مي گفت: راضي 

نيستم اسمي از من به ميان آيد.
كتاب همسفرشهدا منتشر شد. بعد از سيد علي، هادي بسيار غمگين بود. 

نزديك ترين دوست خود را در مسجد از دست داده بود. 
هادي بعد از پايان خدمت چندين كار مختلف را تجربه كرد و بعد از آن، 
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11 بهنامپدر

راهي حوزه ي علميه شد. 
تابستان سال 1391 در نجف، گوشه ي حرم حضرت علي 7 او را ديدم. 
يك دشداشه ي عربي پوشيده بود و همراه چند طلبه ي ديگر مشغول مباحثه 

بود. جلو رفتم و گفتم: هادي خودتي؟!
بلند شد و به سمت من آمد و همديگر را در آغوش گرفتيم. با تعجب 

گفتم: اينجا چي كار مي كني؟
بدون مكث و با همان لبخند هميشگي گفت:  اومدم اينجا برا شهادت!

خنديدم و به شوخي گفتم: برو بابا، جمع كن اين حرفا رو، در باغ رو بستند، 
كليدش هم نيست! ديگه تموم شد. حرف شهادت رو نزن.  

دو سال از آن قضيه گذشت. تا اينكه يكي ديگر از دوستان پيامكي براي 
من فرستاد كه حالم را دگرگون كرد. او نوشته بود: »هادي ذوالفقاري، از شهر 

سامرا به كاروان شهيدان پيوست.«
براي شهادت هادي گريه نكردم؛ چون خودش تأكيد داشت كه اشك را 
فقط بايد در عزاي حضرت زهرا 3 ريخت. اما خيلي درباره ي او فكر كردم. 
هادي چه كار كرد؟ از كجا به كجا رسيد؟ او چگونه مسير رسيدن به مقصد 

را براي خودش هموار كرد؟
اين ها سؤاالتي است كه ذهن من را بسيار به خودش درگير نمود. و براي 

پاسخ به اين سؤاالت به دنبال خاطرات هادي رفتيم.  
اما در اولين مصاحبه يکي از دوستان روحاني مطلبي گفت که تأييد اين 
سخنان بود. او براي معرفي هادي ذوالفقاري گفت: وقتي انساني کارهايش را 

براي خدا و پنهاني انجام دهد، خداوند در همين دنيا آن را آشکار مي کند. 
و  کرد  فعاليت  گمنام  او  است.  مطلب  همين  مصداق  ذوالفقاري  هادي 
از هادي  از شهادت، شما  بعد  است که  دليل  به همين  مظلومانه شهيد شد. 

ذوالفقاري زياد شنيده اي و بعد از اين بيشتر خواهي شنيد.
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روزگارجواني
پدرشهيد

به دنيا آمدم. روزگار خانواده ما به سختي  در روستاهاي اطراف قوچان 
مي گذشت.

هنوز چهار سال از عمر من نگذشته بود كه پدرم را از دست دادم. سختي 
زندگي بسيار بيشتر شد. با برخي بستگان راهي تهران شديم. 

يك بچه يتيم در آن روزگار چه مي كرد؟ چه كسي به او توجه داشت؟ 
زندگي من به سختي مي گذشت. چه روزها و شب ها كه نه غذايي داشتم نه 

جايي براي استراحت. 
تا اينكه با ياري خدا كاري پيدا كردم. يكي از بستگان ما از علما بود. او از 

من خواست همراه ايشان باشم و كارهايش را پيگيري كنم.
تا سنين جواني در تهران بودم و در خدمت ايشان فعاليت مي كردم. اين هم 

كار خدا بود كه سرنوشت ما را با امور الهي گره زد.
فضاي معنوي خوبي در كار من حاكم بود. بيشتر كار من در مسجد و اين 

مسائل بود.
بعد از مدتي به سراغ بافندگي رفتم. چند سال را در يك كارگاه بافندگي 

گذراندم.
با پيروزي انقالب به روستاي خودمان برگشتم. با يكي از دختران خوبي كه 

خانواده معرفي كردند ازدواج كردم و به تهران برگشتيم. 
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13 پدرومادر

خوشحال بودم كه خداوند سرنوشت ما را در خانه ي خودش رقم زده بود! 
خدا لطف كرد و ده سال در مسجد فاطميه در محله ي دوالب تهران به عنوان 

خادم مسجد مشغول فعاليت شديم.
حضور در مسجد باعث شد كه خواسته يا ناخواسته در رشد معنوي فرزندانم 

تأثير مثبتي ايجاد شود.
ما  به  بعد خداوند  ادب،  با  و  بسيار خوب  پسري  بود؛  اولم مهدي  فرزند 
دختر داد و بعد هم در زماني كه جنگ به پايان رسيد، يعني اواخر سال 1367 
محمدهادي به دنيا آمد. بعد هم دو دختر ديگر به جمع خانواده ي ما اضافه شد. 
روزها گذشت و محمدهادي بزرگ شد. در دوران دبستان به مدرسه ي 

شهيد سعيدي در ميدان آيت اهلل سعيدي رفت. 
خادمي  و  شدم  مصالح فروشي  شغل  وارد  كه  بود  دبستان  دوره ي  هادي 

مسجد را تحويل دادم.
با هيئت حاج حسين سازور كه در دهه ي محرم در  ايام  از همان  هادي 
محله ي ما برگزار مي شد آشنا گرديد. من هم از قبل، با حاج حسين رفيق بودم. 

با پسرم در برنامه هاي هيئت شركت مي كرديم. 
پسرم با اينكه سن و سالي نداشت، اما در تداركات هيئت بسيار زحمت 

مي كشيد. 
بدون ادعا و بدون سر و صدا براي بچه هاي هيئت وقت مي گذاشت.

يادم هست كه اين پسر من از همان دوران نوجواني به ورزش عالقه نشان 
مي داد. رفته بود چند تا وسيله ي ورزشي تهيه كرده و صبح ها مشغول مي شد. 
به ميله اي كه براي پرده به كنار درب حياط نصب شده بود بارفيكس مي زد. 

با اينكه الغر بود اما بدنش حسابي ورزيده شد.
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آنروزها
مادرشهيد

در خانواده اي بزرگ شدم كه توجه به دين و مذهب نهادينه بود. از روز 
باردار  ِگرد گناه بچرخيم. زماني هم كه  نبايد  بودند كه  ياد داده  ما  به  اول 

مي شدم، اين مراقبت من بيشتر مي شد.
سال 1367 بود كه محمدهادي يا همان هادي به دنيا آمد. پسري بود بسيار 
دوست داشتني. او در شب جمعه و چند روز بعد از ايام فاطميه به دنيا آمد. يادم 

هست كه دهه فجر بود. روز 13 بهمن. 
وقتي مي خواستيم از بيمارستان مرخص شويم، تقويم را ديدم كه نوشته 

بود: شهادت امام محمد هادي 7.
نام او را محمدهادي گذاشتيم. عجيب است كه او عاشق و  براي همين 
دلداده ي امام هادي شد و در اين راه و در شهر امام هادي 7 يعني سامرا به 

شهادت رسيد. 
هادي اذيتي براي ما نداشت. آنچه را مي خواست خودش به دست مي آورد. 
از همان كودكي روي پاي خودش بود. مستقل بار آمد و اين، در آينده ي 

زندگي او خيلي تأثير داشت. 
زمينه ي مذهبي خانواده بسيار در او تأثيرگذار بود. البته من از زماني كه 
اين پسر را باردار بودم، بسيار در مسائل معنوي مراقبت مي كردم. هر چيزي را 

نمي خورد. 
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15 کودکي

نامحرم  با  كمتر  مي كردم  سعي  مي كرد.  دقت  حرام  و  حالل  در  خيلي 
برخورد داشته باشم. 

آن زمان ما در مسجد فاطميه بوديم و به نوعي مهمان حضرت زهرا 3 
زمان  هر  بود.  اثرگذار  او  شخصيت  در  بسيار  مسائل  اين  دارم  يقين  من 
مشغول زيارت عاشورا مي شدم، هادي و ديگر بچه ها كنارم مي نشستند و با 

من تكرار مي كردند.
وضعيت مالي خانواده  ي ما متوسط بود. هادي اين را مي فهميد و شرايط را 

درك مي كرد. براي همين از همان كودكي كم توقع بود. 
ما نداشت.  به  بود. كاري  در دوره ي دبستان در مدرسه ي شهيد سعيدي 

خودش درس مي خواند و...
از همان ايام پسرها را با خودم به مسجد انصارالعباس مي بردم. بچه ها را در 
واحد نوجوانان بسيج ثبت نام کردم. آن ها هم در کالس هاي قرآن و اردوها 

شرکت مي کردند.
دوران راهنمايي را در مدرسه ي شهيد توپچي درس خواند. درسش بد نبود، 
اما كمي بازيگوش شده بود. همان موقع كالس ورزش هاي رزمي مي رفت. 

مثل بقيه ي هم سن و سال هايش به فوتبال خيلي عالقه داشت.
سيكلش را كه گرفت، براي ادامه ي تحصيل راهي دبيرستان شهدا گرديد. 
اما از همان سال هاي اوليه ي دبيرستان، زمزمه ي ترك تحصيل را كوك كرد!

مي گفت مي خواهم بروم سر كار، از درس خسته شده ام، من توان درس 
خواندن ندارم و... 

البته همه اين ها بهانه هاي دوران جواني بود. در نهايت درس را رها كرد. 
مدتي بيكار و دنبال بازي و... بود. بعد هم به سراغ كار رفت. 

ما كه خبر نداشتيم، اما خودش رفته بود دنبال کار. مدتي در يک توليدي و 
بعد مغازه ي يكي از دوستانش مشغول فالفل فروشي شد.
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پسركفالفلفروش
يكيازجوانانمسجد

كار فرهنگي مسجد موسي ابن جعفر 7 بسيار گسترده شده بود. سيد 
علي مصطفوي برنامه هاي ورزشي و اردويي زيادي را ترتيب مي داد.

هميشه براي جلسات هيئت يا برنامه هاي اردويي فالفل مي خريد. مي گفت 
هم سالم است هم ارزان.

يك فالفل فروشي به نام جوادين در خيابان پشت مسجد بود كه از آنجا 
خريد مي كرد.

شاگرد اين فالفل فروشي يك پسر با ادب بود. با يك نگاه مي شد فهميد 
اين پسر زمينه ي معنوي خوبي دارد. 

بارها با خود سيد علي مصطفوي رفته بوديم سراغ اين فالفل فروشي و با اين 
جوان حرف مي زديم. سيد علي مي گفت: اين پسر باطن پاكي دارد، بايد او را 

جذب مسجد كنيم. 
براي همين چند بار با او صحبت كرد و گفت كه ما در مسجد چندين 
برنامه ي فرهنگي و ورزشي داريم. اگر دوست داشتي بيا و توي اين برنامه ها 

شركت كن.
بچه هاي  فوتبال  برنامه ي  در  نداري،  فرصت  اگر  كه  كرد  پيشنهاد  حتي 
مسجد شركت كن. آن پسرك هم لبخندي مي زد و مي گفت: چشم. اگر 

فرصت شد، مي يام. 
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17 تحصيل

رفاقت ما با اين پسر در حد سالم و عليك بود. تا اينكه يك شب مراسم 
يادواره ي شهدا در مسجد برگزار شد. اين اولين يادواره ي شهدا بعد از پايان 

دوران دفاع مقدس بود. 
در پايان مراسم ديدم همان پسرك فالفل فروش انتهاي مسجد نشسته! به 

سيد علي اشاره كردم و گفتم: رفيقت اومده مسجد.
سيد علي تا او را ديد بلند شد و با گرمي از او استقبال كرد. بعد او را در 
جمع بچه هاي بسيج وارد كرد و گفت: ايشان دوست صميمي بنده است كه 

حاصل زحماتش را بارها نوش جان كرده ايد!
اين طرفا  بعد سيد علي گفت: چي شد  خالصه كلي گفتيم و خنديديم. 

اومدي؟!
او هم با صداقتي كه داشت گفت: داشتم از جلوي مسجد رد مي شدم كه 

ديدم مراسم داريد. گفتم بيام ببينم چه خبره كه شما رو ديدم. 
سيد علي خنديد و گفت: پس شهدا تو رو دعوت كردن.

آهني  مراسم. يك كاله  وسايل  به جمع آوري  هم شروع كرديم  با  بعد 
نگاه  به آن  با تعجب  ما  اين دوست جديد  بود كه  به دوران جنگ  مربوط 

مي كرد. سيد علي گفت: اگه دوست داري، بگذار روي سرت.
او هم كاله رو گذاشت روي سرش و گفت: به من مي ياد؟

سيد علي هم لبخندي زد و به شوخي گفت: ديگه تموم شد، شهدا براي 
هميشه سرت كاله گذاشتند!

همه خنديديم. اما واقعيت هماني بود كه سيد گفت. اين پسر را گويي شهدا 
در همان مراسم انتخاب كردند. 

پسرك فالفل فروش همان هادي ذوالفقاري بود كه سيد علي مصطفوي او 
را جذب مسجد كرد و بعدها اسوه و الگوي بچه هاي مسجدي شد.
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جوادين8
پيمانعزيز

توي خيابان شهيد عجب گل پشت مسجد مغازه ي فالفل فروشي داشتم. ما 
اصالتًا ايراني هستيم اما پدر و مادرم متولد شهركاظمين مي باشند. براي همين 
نام مقدس جوادين 8 را كه به دو امام شهر كاظمين گفته مي شود، براي 

مغازه انتخاب كردم.
هميشه در زندگي سعي مي كنم با مشتريانم خوب برخورد كنم. با آن ها 

صحبت كرده و حال و احوال مي كنم.
و  مي آمد  من  مغازه ي  به  مرتب  بچه مدرسه اي،  كه يك  بود  سال 1383 

فالفل مي خورد.
اين پسر نامش هادي و عاشق ُسس فرانسوي بود. نوجوان خنده رو و شاد و 

پرانرژي نشان مي داد.
من هم هر روز با او مثل ديگران سالم و عليك مي كردم. 

يك روز به من گفت:  آقا پيمان، من مي تونم بيام پيش شما كار كنم و 
فالفل ساختن را ياد بگيرم. گفتم: مغازه متعلق به شماست، بيا.

از فردا هر روز به مغازه مي آمد. خيلي سريع كار را ياد گرفت و استادكار 
شد. 

چون داخل مغازه ي من همه جور آدمي رفت و آمد داشتند، من چند بار او 
را امتحان كردم، دست و دلش خيلي پاك بود. 
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19 پسرخدا

خيالم راحت بود و حتي دخل و پول هاي مغازه را در اختيار او مي گذاشتم. 
در ميان افراد زيادي كه پيش من كار كردند هادي خيلي متفاوت بود؛ 

انسان کاري، با ادب، خوش برخورد و از طرفي خيلي شاد و خنده رو بود. 
كسي از همراهي با او خسته نمي شد.

با اينكه در سنين بلوغ بود، اما نديدم به دختر و ناموس مردم نگاه كند. باطن 
پاك او براي همه نمايان بود.

و  قرآن  از  بيکاري  مواقع  در  شده ام.  بزرگ  مذهبي  خانواده اي  در  من 
نهج البالغه با او حرف مي زدم. از مراجع تقليد و علما حرف مي زديم. او هم 

زمينه ي مذهبي خوبي داشت. در اين مسائل با يكديگر هم كالم مي شديم.
يادم هست به برخي مسائل ديني به خوبي مسلط بود. ايام محرم را در هيئت 

حاج حسين سازور كار مي كرد.
تابستان  در  فقط  هادي  كه  كردم  فكر  من  شد.  باز  مدارس  بعد  مدتي 
مي خواهد كار كند، اما او كار را ادامه داد! فهميدم كه ترك تحصيل كرده. 

با او صحبت كردم كه درس را هر طور شده ادامه دهد، اما او تجديد آورده 
بود و اصرار داشت ترك تحصيل كند.

كار را در فالفل فروشي ادامه داد. هر وقت مي خواستم به او حقوق بدهم 
نمي گرفت، مي گفت من آمده ام پيش شما كار ياد بگيرم. اما به زور مبلغي را 

در جيب او مي گذاشتم.
مدتي بعد متوجه شدم كه با سيد علي مصطفوي رفيق شده، گفتم با خوب 

پسري رفيق شدي.
هادي بعد از آن بيشتر مواقع در مسجد بود. بعد هم از پيش ما رفت و در 

بازار مشغول كار شد.
اما مرتب با دوستانش به سراغ ما مي آمد و خودش مشغول درست کردن 

فالفل مي شد.
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پسرك فالفل فروش20

از طريق مدرسه ي دكتر  بعدها توصيه هاي من كارساز شد و درسش را 
حسابي به صورت غير حضوري ادامه داد. 

رفاقت ما با هادي ادامه داشت. خوب به ياد دارم که يك روز آمده بود 
اينجا، بعد از خوردن فالفل در آينه خيره شد مي گفت: نمي دانم براي اين 

جوش هاي صورتم چه كنم؟
گفتم: پسر خوب، صورت مهم نيست، باطن و سيرت انسان ها مهم است كه 

الحمدهلل باطن تو بسيار عالي است.
هر بار كه پيش ما مي آمد متوجه مي شدم كه تغييرات روحي و دروني او 

بيشتر از قبل شده.
تا اينكه يك روز آمد و گفت وارد حوزه ي علميه شده ام، بعد هم به نجف 

رفت.
اما هر بار كه مي آمد حداقل يك فالفل را مهمان ما بود. 

آخرين بار هم از من حالليت طلبيد. با اينكه هميشه خداحافظي مي كرد، اما 
آن روز طور ديگري خداحافظي كرد و رفت ... 
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گمگشته
حجتاالسالمسميعي

سال 1384 بود كه كادر بسيج مسجد موسي ابن جعفر 7 تغيير كرد. من 
به عنوان جانشين پايگاه انتخاب شدم و قرار شد پايگاه را به سمت يك مركز 

فرهنگي سوق دهيم.
با راه اندازي كانون شهيد آويني كمك  اين راه سيد علي مصطفوي  در 

بزرگي به ما نمود. 
مدتي از راه اندازي كانون فرهنگي گذشت. يك روز با سيد علي به سمت 

مسجد حركت كرديم.
كه  با جواني  علي  سيد  رسيديم.   8 فالفل فروشي جوادين  به جلوي 

داخل مغازه بود سالم و عليك كرد.
بيرون آمد و حسابي ما را تحويل  اين پسرك حدود شانزده سال سريع 
گرفت. حجب و حياي خاصي داشت. متوجه شدم با سيد علي خيلي رفيق 

شده.
وقتي رسيديم مسجد، از سيد علي پرسيدم: از كجا اين پسر را مي شناسي؟

گفت: چند روز بيشتر نيست، تازه با او آشنا شدم. به خاطر خريد فالفل، 
زياد به مغازه اش مي رفتيم. 

گفتم: به نظر پسر خوبي مي ياد.
چند روز بعد اين پسر همراه با ما به اردوي قم و جمکران آمد. 
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پسرك فالفل فروش22

در آن سفر بود كه احساس كردم اين پسر، روح بسيار پاكي دارد. اما کااًل 
مشخص بود که در درون خودش به دنبال يك گمشده مي گردد!

اين حس را سال ها بعد كه حسابي با او رفيق شدم بيشتر لمس كردم. او 
مسيرهاي مختلفي را در زندگي اش تجربه كرد. هادي راه هاي بسياري رفت تا 

به مقصد خودش برسد و گمشده اش را پيدا كند.
من بعدها با هادي بسيار رفيق شديم. او خدمات بسيار زيادي در حق من 

انجام داد كه گفتني نيست. 
خانواده  در  كه  مشكالتي  همه ي  با  هادي  كه  رسيدم  اين حقيقت  به  اما 
داشت و بسيار سختي مي كشيد، اما به دنبال گمشده دروني خودش مي گشت. 

براي اين حرف هم دليل دارم:
در دوران نوجواني فوتباليست خوبي بود، به او مي گفتند: »هادي ِدل پيه رو« 

هادي هم دوست داشت خودش را بروز دهد.
كمي بعد درس را رها كرد و مي خواست با كار كردن، گمشده ي خودش 

را پيدا كند.
هر  در  هادي  فعاليت شد.  مشغول  و مسجد  بسيج  بچه هاي  در جمع  بعد 
عرصه اي كه وارد مي شد بهتر از بقيه ي كارها را انجام مي داد. در مسجد هم 

گوي سبقت را از بقيه ربود.
بعد با بچه هاي هيئتي رفيق شد. از اين هيئت به آن هيئت رفت. اين دوران، 
گمشده ي  هنوز  كه  مي كردم  حس  اما  كرد،  رشد  معنوي  لحاظ  از  خيلي 

خودش را نيافته.
بعد در اردوهاي جهادي و اردوهاي راهيان نور و مشهد او را مي ديدم. بيش 

از همه فعاليت مي کرد، اما هنوز ...
آنچه  به  باز  اما  شد  او خوب  هم وضع  درآمد شخصي  و  كار  لحاظ  از 

مي خواست نرسيد. 
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بعد با بچه هاي قديمي جنگ رفيق شد. با آن ها به اين جلسه و آن جلسه 
مي رفت. دنبال خاطرات شهدا بود. 

بعد موتور تريل خريد، براي خودش كسي شده بود. با برخي بزرگ ترها 
اين طرف و آن طرف مي رفت. اما باز هم ...

تا اينكه پايش به حوزه باز شد. كمتر از يك سال در حوزه بود. اما گويي 
هنوز ...

بعد هم راهي نجف شد. روح نا آرام هادي، گمشده اش را در كنار مواليش 
اميرالمؤمنين 7 پيدا كرد. 

او در آنجا آرام گرفت و براي هميشه مستقر شد...
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شوخطبعي

جمعيازدوستانشهيد

هميشه روي لبش لبخند بود. نه از اين بابت كه مشكلي ندارد. من خبر داشتم 
كه او با كوهي از مشكالت دست و پنجه نرم مي كرد كه اينجا نمي توانم به 

آن ها بپردازم. 
اما هادي مصداق واقعي همان حديثي بود كه مي فرمايد:  مؤمن شادي هايش 

در چهره اش و حزن و اندوهش در درونش مي باشد.
از  اولين چيزي كه  به همين خصلت مي شناختند.  او را  ما  همه ي رفقاي 

هادي در ذهن دوستان نقش بسته، چهره اي بود كه با لبخند آراسته شده.
از طرفي بسيار هم بذله گو و اهل شوخي و خنده بود. رفاقت با او هيچ كس 

را خسته نمي كرد. 
در اين شوخي ها نيز دقت مي كرد كه گناهي از او سر نزند.

شيطنت هاي  و  كارها  با  هادي  مي شديم،  خسته  وقت  هر  هست  يادم 
مخصوص به خود خستگي را از جمع ما خارج مي كرد.

٭٭٭
بار اولي كه هادي را ديدم، قبل از حركت براي اردوي جهادي بود. وارد 
و  گذاشته  بچه ها  از  يكي  پاي  روي  را  سرش  جواني  ديدم  و  شدم  مسجد 

خوابيده.
رفتم جلو و تذكر دادم كه اينجا مسجد است بلند شو. 
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ديدم اين جوان بلند شد و شروع كرد با من صحبت كردن. اما خيلي حالم 
گرفته شد. بنده ي خدا الل بود و با اَده َاده كردن با من حرف زد.

خيلي دلم برايش سوخت. معذرت خواهي كردم و رفتم سراغ ديگر رفقا. 
بقيه ي بچه هاي مسجد از ديدن اين صحنه خنديدند! 

او  با  الل  جوان  اين  و  شد  وارد  دوستان  از  ديگر  يكي  بعد  دقيقه  چند 
همان گونه صحبت كرد. آن شخص هم خيلي دلش براي اين پسر سوخت.

انتهاي  از  نفر  آماده ي حركت، يك  و  اتوبوس شديم  سوار  بعد  ساعتي 
ماشين با صداي بلند گفت: نابودي همه ي علماي اس...

بعد از لحظه اي سكوت ادامه داد: نابودي همه علماي اسرائيل صلوات.
شعار  كه  آقايي  ديدم  تعجب  با  برگشتم،  وقتي  فرستاديم.  صلوات  همه 

صلوات فرستاد همان جوان الل در مسجد بود!
به دوستم گفتم: مگه اين جوان الل نبود!؟ 

دوستم خنديد و گفت: فكر كردي براي چي توي مسجد مي خنديديم.
اين هادي ذوالفقاري از بچه هاي جديد مسجد ماست كه پسر خيلي خوبيه، 
خيلي فعال و در عين حال دلسوز و شوخ طبع و دوست داشتني است. شما رو 

سر كار گذاشته بود. 
يادم هست زماني كه براي راهيان نور به جنوب مي رفتيم، من و هادي و 
چند نفر ديگر از بچه هاي مسجد، جزء خادمان دوكوهه بوديم. آنجا هم هادي 

دست از شيطنت بر نمي داشت. 
مثاًل، يكي از دوستان قديمي من با كت و شلوار خيلي شيك آمده بود 

دوكوهه و مي خواست با آب حوض دوكوهه وضو بگيرد.
هادي رفت كنار اين آقا و چند بار محكم با مشت زد توي آب! سر تا پاي 
اين رفيق ما خيس شد. يك دفعه دوست قديمي ما دويد كه هادي را بگيرد و 

ادبش كند. 
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اين  زبان اللي صحبت كردن.  با  مظلومانه شروع كرد  با چهره اي  هادي 
بنده ي خدا هم تا ديد اين آقا قادر به صحبت نيست چيزي نگفت و رفت. 

شب وقتي به اتاق ما آمد، يك باره چشمانش از تعجب ِگرد شد. هادي 
داشت مثل بلبل تو جمع ما حرف مي زد!

٭٭٭
در دوكوهه به عنوان خادم راهيان نور فعاليت مي كرديم. در آن ايام هادي  

با شوخ طبعي ها خستگي كار را از تن ما خارج مي كرد.
يادم هست كه يك پتوي بزرگ داشت كه به آن مي گفت »پتوي اِجكت« 

يا پتوي پرتاب!
كاري كه هادي با اين پتو انجام مي داد خيلي عجيب بود. يكي از بچه ها را 
روي آن مي نشاند و بقيه دورتادور پتو را مي گرفتند و با حركات دست آن 

شخص را باال و پايين پرت مي كردند. 
يك بار سراغ يكي از روحانيون رفت. اين روحاني از دوستان ما بود. ايشان 
خودش اهل شوخي و مزاح بود. هادي به او گفت:  حاج آقا دوست داريد 

روي اين پتو بنشينيد؟
بعد توضيح داد كه اين پتو باعث پرتاب انسان مي شود. 

حاج آقا كه از خنده هاي بچه ها موضوع را فهميده بود، عبا و عمامه را 
برداشت و نشست روي پتو.

هادي و بچه ها چندين بار حاج آقا را باال و پايين پرت كردند. خيلي سخت 
ولي جالب بود. 

انداختند داخل حوض معروف  را  پرتاب دقيق حاج آقا  با يك  بعد هم 
دوكوهه.

پتو و حوض دوكوهه را  اين  از خادمان دوكوهه طعم  از آن خيلي  بعد 
چشيدند!
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شيطنت هاي هادي در نوع خودش عجيب بود. اين کارها تا زماني که پاي 
او به حوزه ي علميه باز نشده بود ادامه داشت.

يادم هست يک روز سوار موتور هادي از بهشت زهرا به سوي مسجد بر 
مي گشتيم. در بين راه به يکي از رفقاي مسجدي رسيديم. او هم با موتور از 

بهشت زهرا 3 بر مي گشت. 
همين طور که روي موتور بوديم با هم سالم و عليک کرديم. 

يادم افتاد اين بنده ي خدا توي اردوها و برنامه ها، چندين بار هادي را اذيت 
کرد. از نگاه هاي هادي فهميدم که مي خواهد تالفي کند! اما نمي دانستم چه 

قصدي دارد.
هادي يک باره با سرعت عملي که داشت به موتور اين شخص نزديک شد 

و سوييچ موتور را درحالي كه روشن بود چرخاند و برداشت.
موتور اين شخص يک باره خاموش شد. ما هم گاز موتور را گرفتيم و 

رفتيم!
هر چه آن شخص داد مي زد اهميتي نداديم.

به هادي گفتم: خوب نيست االن هوا تاريک مي شه، اين بنده ي خدا وسط 
اين بيابون چي کار کنه؟ گفت: بايد ادب بشه.

شخص  اين  عقب.  سمت  به  برگشتيم  ايستاديم.  جلوتر  کيلومتر  يک 
همين طور با دست اشاره مي کرد و التماس مي کرد. 

هادي هم کليد را از راه دور نشانش داد و گذاشت کنار جاده، زير تابلو. 
بعد هم رفتيم... 
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ايام فتنه بود و هر روز اتفاقات عجيبي در اين كشور رخ مي داد. دستور 
رسيده بود كه بسيجي ها برنامه ي ايست و بازرسي را فعال كنند.

بچه هاي بسيج مسجد حوالي ميدان شهيد محالتي برنامه ي ايست و بازرسي 
را آغاز كردند. هادي با يكي ديگر از بسيجي ها كه مسلح بود با يك موتور به 

ابتداي خيابان شهيد ارجمندي آمدند. 
اين خيابان دويست متر قبل از محل ايست بازرسي بود. استدالل هادي اين 
بود كه اگر مورد مشكوكي متوجه ايست و بازرسي شود يقينًا از اين مسير 

مي تواند فرار كند و اگر ما اينجا باشيم مي توانيم با او برخورد كنيم.
نيروها  بقيه ي  پاياني شب بود كه كار ما آغاز شد. من هم كنار  ساعات 
خودروي  يك  كه  بود  نگذشته  ساعتي  هنوز  بودم.  محالتي  ميدان  اطراف 

سواري قبل از رسيدن به ايست بازرسي توقف كرد!
بعد هم يك دفعه دنده عقب گرفت و خواست از خيابان شهيد ارجمندي 

فرار كند.
به محض ورود به اين خيابان يك باره هادي و دوستش با موتور مقابل او 
قرار گرفتند. دوست هادي مسلح بود. راننده و شخصي كه در كنارش بود، هر 

دو درب خودرو را باز كردند و هر يك به سمتي فرار كردند. 
هادي و دوستش نيز هر يك به دنبال يكي از اين دو نفر دويدند. راننده از 
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نرده هاي وسط اتوبان رد شد و خيلي سريع آن سوي اتوبان محو شد!
اما شخص دوم وارد خيابان ارجمندي شد و هادي هم به دنبال او دويد. 

اولين كوچه در اين خيابان بسيار پهن است، اما بر خالف ظاهرش بن بست 
مي باشد. اين شخص به خيال اينكه اين كوچه راه دارد وارد آن شد.

من و چند نفر از بچه هاي مسجد هم از دور شاهد اين صحنه ها بوديم. به 
سرعت سوار موتور شديم تا به كمك هادي و دوستش برويم.

وقتي وارد كوچه شديم، با تعجب ديديم كه هادي دست و چشم اين متهم 
را بسته و در حال حركت به سمت سر كوچه است!

نكته ي عجيب اينكه هيكل اين شخص دو برابر هادي بود. از طرفي هادي 
مسلح نبود. اما اينكه چطور توانسته بود. اين كار را بكند واقعًا براي ما عجيب 

بود. 
بعدها هادي مي گفت:  وقتي به انتهاي كوچه رسيديم، تقريبًا همه جا تاريك 

بود. فرياد زدم بخواب وگرنه مي زنمت.
او هم خوابيد روي زمين. من هم رفتم باالي سرش و اول چشمانش را بستم 

كه نبينه من هيچي ندارم و ...
بچه هاي بسيج مردم را متفرق كردند. بعد هم مشغول شناسايي ماشين شدند. 
يك بسته ي بزرگ زير پاي راننده بود. همان موقع مأموران كالنتري 114 نيز 
از راه رسيدند. آن ها كه به اين مسائل بيشتر آشنا بودند تا بسته را باز كردند 

گفتند: اين ها همه اش ترياك است.
وقتي  فردا  ظهر  شد.  منتقل  كالنتري  به  مخدر  مواد  و  متهم  و  ماشين 
مي خواستيم وارد مسجد شويم، يك پالكارد تشكر از سوي مسئول كالنتري 

جلوي درب مسجد نصب شده بود. 
در آن پالكارد از همه ي بسيجيان مسجد به خاطر اين عمليات و دستگيري 

يكي از قاچاقچيان مواد مخدر تقدير شده بود.
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هادي پسري بود كه تك و تنها راه خودش را ادامه داد. او مسير دين را از 
آنچه بر روي منبرها مي شنيد انتخاب مي كرد و در اين راه ثابت قدم بود.

مدتي از حضور او در بسيج نگذشته بود كه گفت: بايد يكي از مسائل مهم 
دين را در محل خودمان عملي كنيم.

مي گفت: روايت از حضرت علي 7 داريم كه همه اعمال نيک و حتی 
جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهی از منکر، مثل قطره در مقابل 

درياست. براي همين در برخي موارد خودش به تنهايي وارد عمل مي شد.
باز شده بود. بچه هاي نوجوان كه به  يك سي دي فروشي اطراف مسجد 

مسجد رفت و آمد داشتند از اين مغازه خريد مي كردند. 
اين فروشنده سي دي هاي بازي و فيلم كپي شده را به قيمت ارزان به بچه ها 

مي فروخت. 
مشتري هاي زيادي براي خودش جمع كرد. تا اينكه يك روز خبر رسيد كه 

اين فروشنده فيلم هاي خارجي سانسورنشده هم پخش مي كند! 
چند نفر از بچه ها خبر را به هادي رساندند. او هم به سراغ فروشنده ي اين 

مغازه رفت. 
شما  مي گويند  بچه ها  از  بعضي  پرسيد:  او  از  و  كرد  مؤدب سالم  خيلي 

سي دي هاي غير مجاز پخش مي كنيد، درسته!؟
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فروشنده تكذيب كرد و اين بحث ادامه پيدا نكرد. 
بار ديگر بچه هاي نوجوان خبر آوردند كه نه تنها سي دي هاي فيلم، بلكه 

سي دي هاي مستهجن نيز از مغازه ي او پخش مي شود. 
هادي تحقيق كرد و مطمئن شد. لذا بار ديگر به سراغ فروشنده رفت. با او 

صحبت كرد و شرايط امر به معروف را انجام داد. 
بعد هم به او تذكر داد كه اگر به اين روند ادامه دهد با او با حكم ضابطان 

قضايي برخورد خواهد شد. 
اما اين فروشنده به روند اشتباه خودش ادامه داد. هادي نيز در كمين فرصتي 

بود تا با او برخورد كند.
يك روز جواني وارد مغازه شد. هادي خبر داشت كه يك كيسه پر از 

سي دي هاي مستهجن براي اين شخص آورده اند.
بار  كه  زماني  درست  شد.  مغازه  وارد  بسيج  بچه هاي  هماهنگي  با  لذا 
سي دي ها رسيد به سراغ اين شخص رفت. بعد فروشنده را با همان كيسه به 

مسجد آورد! 
در جلوي چشمان خودش همه سي دي ها را شكست. 

وقتي آخرين سي دي ُخرد شد، رو كرد به آن فروشنده و گفت: اگر يك 
بار ديگر تكرار شد با تو برخورد قانوني مي كنيم.

همين برخورد هادي كافي بود تا آن شخص مغازه اش را جمع كند و از 
اين محل برود.

٭٭٭
شخصي در محل ما ساکن بود که هيکل درشتي داشت. چفيه مي انداخت 
و شلوار پلنگي بسيجي مي پوشيد. اخالق درستي هم نداشت، اهل همه جور 

خالفي بود. 
او به شدت با مردم بد برخورد مي کرد. به مردم گير مي داد و اين لباس او 
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باعث مي شد که خيلي ها فکر کنند که او بسيجي است!
هادي يک بار او را ديد و تذکر داد که لباست را عوض کن. اما او توجهي 

نكرد. 
دوباره او را ديد و به آن شخص گفت: شما با پوشيدن اين لباس و اين 
برخورد بدي که داريد، ديد مردم را نسبت به بسيج و نظام و رهبر انقالب بد 

مي کنيد.
هادي ادامه داد: مردم رفتار شما را که مي بينند نسبت به نظام بد بين مي شوند.
بعد چفيه را از دوش او برداشت و به وي تذکر داد که ديگر با اين لباس و 

اين شلوار پلنگي نگردد. 
بار ديگر با شدت عمل با اين شخص برخورد كرد. ديگر نديديم که اين 

شخص با اين لباس و پوشش ظاهر شود و مردم را اذيت كند.
البته بايد يادآور شويم که هادي در پايگاه بسيج، تحت تأثير برخي افراد،  

كمي تند برخورد مي كرد.
او در امر به معروف و نهي از منکر شدت عمل به خرج مي داد. مثل همان 

رفقايي كه داشت. 
اما بعدها ديگر از او شدت عمل نديديم. امر به معروف او در حد تذکر 

زباني خالصه  مي شد.   
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اهلکار
دوستانشهيد

بعضي از دوستان حتي برخي از بچه هاي مذهبي را مي شناسيم كه اخالق 
خاصي دارند! 

كارهايي كه بايد انجام دهند با كندي پيش مي برند. جان آدم را به لب 
مي رسانند تا يك حركت مثبت انجام دهند.

اگر كاري را به آن ها واگذار كنيم، به انجام و يا اتمام آن مطمئن نيستيم. 
دائم بايد باالي سرشان باشيم تا كار به خوبي تمام شود. 

اين معضل در برخي از نهادها و حتي برخي مسئوالن ديده مي شود.
برخي افراد هم هستند كه وقتي بخواهند كاري انجام دهند، از همه ي عالم 

و آدم طلبكار مي شوند. 
همه ي امكانات و شرايط بايد براي آن ها مهيا شود تا بلكه يك تحرك 

كوچكي پيدا كنند.
اميرالمؤمنين علي 7 در بيان احواالت يكي از دوستانشان كه او را برادر 

خود خطاب مي كردند فرمودند: او پرفايده و كم هزينه بود. 
اين عبارت مصداق كاملي از روحيات هادي ذوالفقاري به حساب مي آمد. 

هادي به هرجا كه وارد مي شد پرفايده بود. 
اهل كار بود. به كسي دستور نمي داد. تا متوجه مي شد كاري بر زمين مانده، 

سريع وارد گود مي شد. 
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بارها ديده بودم كه توي هيئت يا مسجد، كارهايي را انجام مي داد كه كسي 
سراغ آن كارها نمي رفت؛ كارهايي مثل نظافت و شستن ظرف ها و...

من شاهد بودم كه برخي دوستان مسجدي ما به دنبال استخدام دولتي و 
پشت ميز نشيني بودند و مي گفتند تا كار دولتي براي ما فراهم نشود سراغ كار 

ديگري نمي رويم. 
آن ها شخصيت هاي كاذب براي خودشان درست كرده بودند و مي گفتند 

خيلي از كارها در شأن ما نيست!  
اما هادي اين گونه نبود. شخصيت كاذب براي خودش نمي ساخت. او براي 
رهايي از بيكاري كارهاي زيادي انجام داد. مدت ها با موتور، كار پيك انجام 

مي داد. در بازار آهن مشغول بود و...
مي گفت: در روايات اسالمي بيكاري بدترين حالت يك جوان به حساب 

مي آيد. بيكاري هزاران مشكل و گناه و ... را در پي خود دارد. 
٭٭٭

هادي يك ويژگي بسيار مثبت داشت. در هر كاري وارد مي شد كار را به 
بهترين نحو به پايان مي رساند. 

خوب به ياد دارم كه يك روز وارد پايگاه بسيج شد. يكي از بچه ها مشغول 
گچ كاري ديوارهاي طبقه ي باالي مسجد بود. اما نيروي كمكي نداشت. 

هادي يك باره لباسش را عوض كرد. با شلوار كردي به كمك اين گچ كار 
آمد. 

او خيلي زود كار را ياد گرفت و كار گچ كاري ساختمان بسيج، به سرعت 
و به خوبي انجام شد.

آمد.  پيش  جهادي  اردوي  در  مسجد  بچه هاي  حضور  بحث  بعد  مدتي 
علي  سيد  جمله  از  رفقا  از  نفر  چند  همراه  به  هادي  كه  بود   1387 تابستان 

مصطفوي راهي منطقه ي پيراشگفت، اطراف ياسوج، شد.
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هادي در اردوهاي جهادي نيز همين وي ژگي را داشت. بيكار نمي ماند. از 
لحظه لحظه وقتش استفاده مي كرد. 

در كارهاي عمراني خستگي را نمي فهميد. مثل بولدوزر كار مي كرد. وقتي 
كار عمراني تمام مي شد، به سراغ بچه هايي مي رفت كه مشغول كار فرهنگي 

بودند. 
به آن ها در زمينه ي فرهنگي كمك مي كرد. بعد به آشپز جهت پخت غذا 

مي رفت و...
با آن بدن نحيف اما هميشه اهل كار و فعاليت بود. هادي هيچ گاه احساس 

خستگي نمي كرد. 
تا اينكه بعد از پايان اردوي جهادي به تهران آمديم. فعاليت بچه هاي مسجد 

در منطقه ي پيراشگفت مورد تحسين مسئوالن قرار گرفت.
قرار شد از بچه هاي جهادي برتر در مراسمي با حضور رئيس جمهور تقدير 

شود.
راهي سالن وزارت كشور شديم. بعد از پايان مراسم و تقدير از بچه هاي 

مسجد هادي به سمت رئيس جمهور رفت.
او توانست خودش را به آقاي احمدي نژاد برساند و از دوركمي با ايشان 

صحبت كند. 
اطراف رئيس جمهور شلوغ بود. نفهميدم هادي چه گفت و چه شد. اما 
هادي دستش را از روي جمعيت دراز كرد تا با  رئيس جمهور، يعني باالترين 
مقام اجرايي كشور دست بدهد، اما همينكه دست هادي  به سمت ايشان رفت، 

آقاي احمدي نژاد دست هادي را بوسيد!
رنگ از چهره ي هادي پريد. او كه هميشه مي خواست كارهايش در خفا 
باشد و براي كسي حرف نمي زد، اما يك باره در چنين شرايطي قرار گرفت. 
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بازار
مهدي	ذوالفقاري	)برادر	شهيد(

هادي بعد از دوراني كه در فالفل فروشي كار مي كرد، با معرفي يكي از 
دوستانش راهي بازار شد. 

در حجره ي يكي از آهن فروشان پامنار كار ر ا آغاز كرد.
او در مدت كوتاهي توانايي خود را نشان داد. صاحب كار او از هادي خيلي 

خوشش آمد. 
خيلي به او اعتماد پيدا كرد. هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه مسئول 

كارهاي مالي شد.
چك ها و حساب هاي مالي صاحب كار خودش را وصول مي كرد. 

آن ها آ ن قدر به هادي اعتماد داشتند كه چك هاي سنگين و مبالغ باال را در 
اختيار او قرار مي دادند. 

كار هادي در بازار هر روز از صبح تا عصر ادامه داشت. 
هادي عصرها، بعد از پايان كار، سوار موتور خودش مي شد و با موتور كار 

مي كرد. 
درآمد خوبي در آن دوران داشت و هزينه ي زيادي نداشت. دستش توي 

جيب خودش بود و ديگر به كسي وابستگي مالي نداشت.
يادم هست روح پاك هادي در همه جا خودش را نشان مي داد. حتي وقتي 

با موتور مسافركشي مي كرد.
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دوستش مي گفت: يك بار شاهد بودم كه هادي شخصي را با موتور به 
ميدان خراسان آورد. 

با اينكه با اين شخص مبلغ كرايه را طي كرده بود، اما وقتي متوجه شد كه او 
وضع مالي خوبي ندارد نه تنها پولي از او نگرفت، بلكه موجودي داخل جيبش 

را به اين شخص داد!
از همان ايام بود كه با درآمد خودش گره از مشكالت بسياري از دوستان 

و آشنايان باز كرد.
و  مي دادند  پس  را  او  پول  بعضي ها  بود.  داده  قرض  رفقا  از  بسياري  به 

بعضي ها هم بعد از شهادت هادي ...
من از هادي چهار سال بزرگ تر بودم. وقتي هادي حسابي در بازار جا باز 

كرد، من در سربازي بودم. 
دوران خدمت من كه تمام شد، هادي مرا به همان مغازه اي برد كه خودش 

كار مي كرد. من اين گونه وارد بازار آهن شدم.
به صاحب كار خودش مرا معرفي كرد و گفت: آقا مهدي برادر من است 
و در خدمت شما. بعد ادامه داد: مهدي مثل هادي است، همان طور مي توانيد 

اعتماد داشته باشيد. من هم ديگر پيش شما نيستم. بايد به سربازي بروم.
هادي مرا جاي خودش در بازار مشغول كرد. كار را هم به من ياد داد و 

رفت براي خدمت.
مدت خدمت او به خاطر داشتن سابقه ي بسيجي فعال كم شد. فكر مي كنم 

يك سال در سپاه حفاظت مشغول خدمت بود. 
از آن دوران تنها خاطره اي كه دارم بازداشت هادي بود! 

هادي به خاطر درگيري در دوران خدمت با يكي از سربازان يك شب 
بازداشت شد. 

تا اينكه روز بعد فهميدند حق با هادي بوده و آزاد شد.
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هادي در آنجا به خاطر امر به معروف با اين شخص درگير شده بود. چند 
بار به او تذكر داده بود كه فالن گناه را انجام ندهد اما بي نتيجه بود. تا اينكه 

مجبور شد برخورد فيزيكي داشته باشد.
بعد از پايان خدمت نيز مدتي در بازار آهن كار كرد. البته فعاليت هادي در 

بسيج و مسجد زيادتر از قبل شده بود. 
پي گيري كار براي شهدا و مبارزه با فتنه گران، وقت او را گرفته بود. بعد هم 

تصميم گرفت كار در بازار را رها كند!
صاحب كار ما خيلي از اخالق و مرام و صداقت هادي خوشش مي آمد. 
براي همين اصرار داشت به هر قيمتي هادي را پس از پايان خدمت نگه دارد. 

هادي اما تصميم خودش را به صورت جدي گرفته بود. 
قصد داشت به سراغ علم برود. مي خواست از فرصت كوتاه عمر در جهت 

شناخت بهتر خدا بهره ببرد.
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او كسي را خسته  با  بود. رفاقت  بسيار جذاب  براي من  شخصيت هادي 
نمي كرد. 

در ايامي كه با هم در مسجد موسي ابن جعفر 7 فعاليت داشتيم، بهترين 
روزهاي زندگي ما رقم خورد.

يادم هست يك شب جمعه وقتي كار بسيج تمام شد هادي گفت: بچه ها 
حالش رو داريد بريم زيارت؟

گفتيم: كجا؟! وسيله نداريم.
زيارت  بريم  هم  با  بعد  مي يارم.  رو  بابام  ماشين  مي رم  من  هادي گفت: 

شاه عبدالعظيم 7.
گفتيم: باشه، ما هستيم.

هادي رفت و ما منتظر شديم تا با ماشين پدرش برگردد. بعضي از بچه ها كه 
هادي را نمي شناختند، فكر مي كردند يك ماشين مدل باال و...

چند دقيقه بعد يك پيكان استيشن درب داغون جلوي مسجد ايستاد.
فكر كنم تنها جاي سالم اين ماشين موتورش بود كه كار مي كرد و ماشين 

راه مي رفت.
برق  اينكه  بدتر  از همه  و...  نه صندلي درست و حسابي  بدنه داشت،  نه 

نداشت. يعني المپ هاي ماشين كار نمي كرد!

ماشين
يكيازدوستانمسجد
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رفقا با ديدن ماشين خيلي خنديدند. هر كسي ماشين را مي ديد مي گفت: 
اينكه تا سر چهارراه هم نمي تونه بره، چه برسه به شهر ري.

اما با آن شرايط حركت كرديم. بچه ها چند چراغ قوه آورده بودند. ما در 
طي مسير از نور چراغ قوه استفاده مي كرديم. 

وقتي هم مي خواستيم راهنما بزنيم، چراغ قوه را بيرون مي گرفتيم و به سمت 
عقب راهنما مي زديم.

خالصه اينكه آن شب خيلي خنديديم. زيارت عجيبي شد و اين خاطره 
براي مدت ها نقل محافل شده بود. 

بعضي بچه ها شوخي مي كردند و مي گفتند: مي خواهيم براي شب عروسي، 
ماشين هادي را بگيريم و...

استفاده  براي كار  استيشن را كه  پيكان  بعد هم پدر هادي آن  چند روز 
مي كرد فروخت و يك وانت خريد.
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فتنه

از  هيچ كس  كه  بود  آبستن حوادثي  سال  اين  رسيد.  راه  از  سال 1388 
نتيجه ي آن خبر نداشت! 

بحث هاي داغ انتخاباتي و بعد هم حضور حداكثري مردم، نقشه هاي شوم 
دشمن را نقش بر آب كرد.

اما يك باره اتفاقاتي در كشور رخ داد كه همه چيز را دست خوش تغييرات 
كرد. صداي استكبار از گلوي دو كانديداي بازنده ي انتخابات شنيده شد. 

معنوي  فرزندان  حضور  جوالنگاه  تهران  مركزي  خيابان هاي  يك باره 
بي بي سي شد!

هادي در آن زمان يك موتور تريل داشت. در بازار آهن كار مي كرد. اما 
بيشتر وقت او پيگيري مسائل مربوط به فتنه بود. 

غروب كه از سر كار مي آمد مستقيم به پايگاه بسيج مي آمد و از رفقا اخبار 
را مي شنيد.

هر شب با موتور به همراه ديگر بسيجيان مسجد راهي خيابان هاي مركزي 
تهران بود. 

مي گفت: من دلم براي اين ها مي سوزد، به خدا اين جوان ها نمي دانند چه 
مي كنند، مگر مي شود تقلب كرد آن هم به اين وسعت؟!

يك روز هادي همراه سيد علي مصطفوي جلوي دانشگاه رفتند. 
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جمعيت اغتشاش گران كم نبود. جلوي دانشگاه پارچه ي سياه نصب كرده 
و تصاوير كشته هاي خيالي اغتشاشگران روي آن نصب بود. 

هادي و سيد علي از موتور پياده شدند. جرئت مي خواست كسي به طرف 
آن ها برود.

اما آن ها حركت كردند و خودشان را مقابل تصاوير رساندند. يك باره 
همه ي عكس ها را كنده و پارچه ي سياه را نيز برداشتند. 

قبل از اينكه جمعيت فتنه گر بخواهد كاري كند، سريع از مقابل آن ها دور 
شدند. آن شب بي بي سي اين صحنه را نشان داد.

٭٭٭
در ايام فتنه يكي از كارهاي پياده نظام دشمن، كه در شبكه هاي ماهواره اي 
آموزش داده مي شد، نوشتن اهانت به مسئوالن و رهبر انقالب روي ديوارها 

و ... بود.
هادي نسبت به مقام معظم رهبري بسيار حساس بود. ارادت او به ساحت 

واليت عجيب بود. 
يادم هست چند ماه كه از فتنه گذشت، طبق يك برنامه ريزي از آن سوي 
مرزها، همه ي اتهامات، كه تا آن زمان به رئيس جمهور وقت زده مي شد به 

سمت رهبري انقالب رفت!
تبليغ مي كردند كه چگونه در مكان هاي  آن ها در شبكه هاي ماهواره اي 
مختلف روي ديوارها شعارنويسي كنيد. بيشتر صبح ها شاهد بوديم كه روي 

ديوارها شعار نوشته بودند.  
هادي از هزينه ي شخصي خودش چند اسپري رنگ تهيه کرد و صبح هاي 
زود، قبل از اينكه به محل كار برود، در خيابان هاي محل با موتور دور مي زد. 

اگر جايي شعاري عليه مسئوالن روي ديوار مي ديد، آن را پاک مي کرد.
يکي از دوستانش مي گفت: يک بار شعاري را گوشه اي از پل عابر ديده 
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بود. به من اطالع داد که يک شعار را در فالن جا فالن قسمت نوشته اند و من 
دارم مي روم که آن را پاك کنم.

گفتم: آخه تو از کجا ديدي که اونجا شعار نوشته اند!؟
گفت: من هر شب اين مناطق را چک مي کنم، االن متوجه اين شعار شدم.
بعد ادامه داد: کسي نبايد چيزي بنويسد، حاال که همه ي مردم پاي انقالب 

ايستاده اند ما نبايد به ضد انقالب اجازه ي جوالن دادن و عرض اندام بدهيم.
هادي خيلي روي حضرت آقا حساس بود. 

بنويسند و ما  به او گفتم اگر شعاري ضد حکومت روي ديوار  بار  يک 
برويم آن را پاك کنيم، چه سودي داره چرا اين همه وقت مي گذاري تا شعار 

پاک کني؟ اين همه پاک مي کني، ُخب دوباره مي نويسند! 
گفت: نه، اين كساني كه مي نويسند زياد نيستند. اما مي خوان اين طور جلوه 

بدهند كه خيلي هستند. من اين قدر پاک مي کنم تا ديگر ننويسند. 
در ثاني اين ها دارند يه مسئله را كه به قول خودشون به رئيس جمهور مربوط 
مي شه به حساب رهبري و نظام مي گذارند. اين ها همه برنامه ريزي شده است. 
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فداييرهبر

اوج جسارت به رهبر انقالب در ايام فتنه، روز سيزده آبان رقم خورد. در 
اين روز باطن اعمال كثيف فتنه گران نمايان شد. 

آن روز رهبر عزيز انقالب علنًا مورد حمالت كالمي آن ها قرار گرفت. 
آن ها مقابل دانشگاه تهران تجمع كردند و بعد از اهانت به تصاوير مقام عظماي 

واليت قصد خروج از دانشگاه را داشتند.
اما با ممانعت نيروي انتظامي روبه رو شده و به داخل دانشگاه برگشتند. اما 

به جسارت هاي خود ادامه دادند!
خوب به ياد دارم كه همان روز يكي از دوستان شهيد ابراهيم هادي تماس 

گرفت و از من پرسيد: امروز جلوي دانشگاه در فالن ساعت چه خبر بوده؟!
با تعجب گفتم: چطور؟!

گفت: من مي خواستم بروم به محل كارم، يك لحظه در كنار اتاق دراز 
كشيدم و از خستگي زياد خوابم برد. 

با تعجب ديدم كه ابراهيم هادي و همه ي دوستان شهيدش نظير رضا گوديني 
و جواد افراسيابي و... با لباس نظامي روبه روي درب دانشگاه ايستاده اند و با 

عصبانيت به درب دانشگاه تهران نگاه مي كنند.
خبر  االن  است،  تهران  دانشگاه  حراست  در  من  دوستان  از  يكي  گفتم: 

مي گيرم.
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به او زنگ زدم و پرسيدم: فالن ساعت جلوي درب دانشگاه چه خبر بود؟
ايشان هم گفت: دقيقًا در همين ساعت كه مي گويي پالكارد بزرگ تصوير 
حضرت آقا را پاره كردند و شروع كردند به جسارت كردن به مقام معظم 

رهبري!
٭٭٭

لباس پلنگي بسيار زيبا و نو پوشيده بود. موتورش را تميز كرده بود. گفتم: 
هادي جان كجا؟ مي خواي بري عمليات!؟

يكي ديگه از بچه ها گفت: اين لباس كماندويي رو از كجا آوردي؟ نكنه 
خبرايي هست و ما نمي دونيم!؟

خنديد و گفت: امروز مي خوان جلوي دانشگاه تجمع كنند. بچه هاي بسيج 
آماده باش هستند. ما هم بايد از طريق بسيج كار كنيم. اين وظيفه است. 

مي كني  تو  كه  كارهايي  اين  با  كار.  سر  بري  نمي خواي  مگه  گفتم: 
صاحب كار حتمًا اخراجت مي كنه.

لبخندي زد و گفت: كار رو براي وقتي مي خوايم كه تو كشور ما امنيت 
باشه و كسي در مقابل نظام قرار نگيره. بعد به من گفت: برو سريع حاضر شو 

كه داره دير مي شه.
نيروهاي بسيج در آن  رفتيم به سمت ميدان انقالب. يك مقّري بود كه 
مستقر بودند. قرار بود به آنجا رفته و پس از گرفتن تجهيزات منتظر دستور 

باشيم.
در طي مسير يك باره به مقابل درب دانشگاه رسيديم. درست در همان 

موقع جسارت اغتشاشگران به رهبر معظم انقالب آغاز شد. 
هادي وقتي اين صحنه را مشاهده كرد ديگر نتوانست تحمل كند! به من 
گفت: همين جا بمون... سريع پياده شد و دويد به سمت درب اصلي دانشگاه. 
كار  چي  مي خواي  تنهايي  تو  برگرد،  هادي  مي زدم:  داد  همين طور  من 
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كني؟ هادي... هادي...
به  بود.  گرفته  اشك  را  نمي شنيد. چشمانش  را  من  انگار حرف هاي  اما 

اعتقادات او جسارت مي شد و نمي توانست تحمل كند. 
همين طور كه هادي به سمت درب دانشگاه مي دويد يك باره آماج سنگ ها 

قرار گرفت.
من از دور او را نگاه مي كردم. مي دانستم كه هادي بدن ورزيده اي دارد و 

از هيچ چيزي هم نمي ترسد. اما آنجا شرايط بسيار پيچيده بود. 
همين كه به درب دانشگاه نزديك شد يك پاره آجر محكم به صورت 

هادي و زير چشم او اصابت كرد. 
من ديدم كه هادي يك دفعه سر جاي خودش ايستاد. مي خواست حركت 

كند اما نتوانست! 
خواست برگردد اما روي زمين افتاد! دوباره بلند شد و دور خودش چرخيد 

و باز روي زمين افتاد.
از شدت ضربه اي كه به صورتش خورد، نمي توانست روي پا بايستد. سريع 
به سمت او دويدم. هر طور بود در زير باراني از سنگ و چوب هادي را به 

عقب آوردم. 
خيلي درد مي كشيد، اما ناله نمي كرد. زخم بزرگي روي صورتش ايجاد 

شده و همه ي صورت و لباسش غرق خون بود.
هادي  چنان دردي داشت كه با آن همه صبر، باز به خود مي پيچيد و در 

حال بي هوش شدن بود.
سريع او را به بيمارستان منتقل کرديم. 

چند روزي در يكي از بيمارستان هاي خصوصي تهران بستري بود. آنجا 
حرفي از فتنه و اتفاقي كه برايش افتاده نزد. 

آن ضربه آن قدر محکم بود که بخش هايي از صورت هادي چندين روز 
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بي حس بود. 
شدت اين ضربه باعث شد که گونه او شکافته شد و تا زمان شهادت، وقتي 

هادي لبخند مي زد، جاي اين زخم بر صورت او قابل مشاهده بود. 
بعد از مرخص شدن از بيمارستان، چند روزي صورتش بسته بود. به خانه 
هم نرفت و در پايگاه بسيج مي خوابيد، تا خانواده نگران نشوند. اما هر روز 

تماس مي گرفت تا آن ها نگران سالمتي اش نباشند. 
بعدها رفقا پيگيري كردند و گفتند: بيا هزينه درمان خودت را بگير، اما 

هادي كه همه هزينه ها را از خودش داده بود لبخندي زد و پيگيري نكرد. 
حتي يكي از دوستان گفت: من پيگيري مي كنم و به خاطر اين ماجرا و 

بستري شدن هادي، برايش درصد جانبازي مي گيرم.
هادي جواب او را هم با لبخندي بر لب داد!

اما همه  نزد،  فتنه حرفي  ايام  از فعاليت هاي خودش در  هادي هيچ وقت 
دوستان مي دانستند كه او به تنهايي مانند يك اكيپ نظامي عمل مي كرد.  
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بهعشقشهدا
دوستانشهيد

ورود هادي به مسجد با مراسم يادواره ي شهدا بود. به قول زنده ياد سيد علي 
مصطفوي، هادي را شهدا انتخاب كردند. 

تمام  سنگ  شهدا  مراسم  براي  هميشه  شناختيم،  را  هادي  كه  روزي  از 
مي گذاشت.

 اگر مي گفتيم فالن مسجد مي خواهد يادواره ي شهدا برگزار كند و كمك 
مي خواهد، دريغ نمي كرد.

اين ويژگي هادي را همه شاهد بودند كه به عشق شهدا، همه كار مي كرد.  
از شستن و پخت و پز گرفته تا ...

تقريبًا هر هفته شب هاي جمعه بهشت زهرا 3 مي رفت. با شهدا دوست 
شده بود. و در اين دوستي سيد علي مصطفوي بيشترين نقش را داشت.

هيئتي را در مسجد راه اندازي كردند به نام »رهروان شهدا« هر هفته با بچه ها 
دور هم جمع مي شدند و به عشق شهدا برنامه ي هيئت را پيگيري مي كردند. 

هادي در اين هيئت مداحي هم مي كرد. همه او را دوست داشتند.
انجام داد، نصب  برخي دوستان  با  از كارهاي مهمي كه همراه  اما يكي 

تابلوي شهدا در كوچه ها بود. 
من اولين بار از سيد علي مصطفوي شنيدم كه مي گفت: بايد براي شهداي 

محل كاري انجام دهيم. 
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گفتم: چه كاري؟
گفت: بيشتر كوچه ها به اسم شهيد است اما به خاطر گذشت سه دهه از 

شهادت آن ها، هيچ كس اين شهدا را نمي شناسد. 
الاقل ما تصوير شهيد را در سر كوچه نصب كنيم تا مردم با چهره ي شهيد 
آشنا شوند. يا اينكه زندگينامه اي از شهيد را به اطالع اهل آن كوچه ومحل 

برسانيم. 
تصاوير شهداي محل  و...  بنياد شهيد  و  مساجد  از طريق  آغاز شد.  كار 

جمع آوري شد. 
هادي در همان ايام كار با فتوشاپ و ديگر نرم افزارهاي كامپيوتري را ياد 

گرفت. استعداد او براي فراگرفتن اين كارها زياد بود. 
تصاوير شهدا را اسكن و سپس در يك اندازه ي مشخص طراحي كردند. 

بعد هم بَنر تهيه مي شد. 
با يك نجار هم صحبت شد كه اين تصاوير را به صورت قاب چوبي در 

آورد.
 كار خيلي سريع به نتيجه رسيد. هادي وانت پدرش را مي آورد و با يك 

دريل و... كار را به اتمام مي رساند.
بيشتر کوچه هاي محل ما با تابلوهاي قرمزرنگ شهدا مزّين شد. يادم هست 

برخي ها مخالف اين حركت بودند! حتي از بچه هاي بسيج! 
مي گفتند شما اين كار را مي كنيد، ولي يك سري از اراذل و اوباش اين 

تصاوير را پاره مي كنند و به شهدا اهانت مي كنند.
اما حقيقت چيز ديگري بود. ارادت مردم به شهدا فراتر از تصورات دوستان 

ما بود.
االن با گذشت شش سال از آن روزها هنوز يادگار هادي و دوستانش را 

روي ديوارهاي محل مي بينيم.

ketabha.org

http://www.ketabha.org


پسرك فالفل فروش50

هيچ کس به اين تابلوها بي احترامي نکرد، بر عکس آنچه تصور مي شد، 
تقاضا براي نصب تابلو از محالت ديگر هم رسيد. 

شهرداري،  بسيج  هم  بعد  شد.  آغاز  اين حرکت  محالت  از  بسياري  در 
حرکت عظيمي را در اين زمينه آغاز کرد.

بعد از آن در برگزاري نمايشگاه براي شهدا فعاليت داشت، هادي كسي بود 
كه به تأييد تمام دوستان، وقتي كار براي شهدا بود، با تمام وجود كار مي كرد.

آنجا  نيمه هاي شب  ديدم.  را  او  اهلل سعيدي  آيت  ميدان شهيد  در  يكبار 
ايستاده بود! 

نمايشگاه شهدا در داخل ميدان برقرار بود. تمام دوستانش رفتند اما هادي 
مانده بود تا مراقب وسايل و لوازم نمايشگاه باشد.

از ديگر کارهاي هادي که تا اين اواخر ادامه يافت، فعاليت در زمينه ي 
معرفي شهدا بود.

 براي شهدا پوستر درست مي کرد، در زمينه ي طراحي تصاوير کار مي کرد 
و...

حتي رايانه ي شخصي او، که پس از شهادت به خانواده تحويل شد، پر بود 
از تصاوير شهداي مجاهد عراقي که هادي براي آن ها طراحي انجام داده بود. 
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دستگيريازمردم
حجتاالسالمسميعيو...

يادم هست در خاطرات ابراهيم هادي خواندم كه هميشه دنبال گره گشايي 
از مشكالت مردم بود. 

اين شهيد واالمقام به دوستانش گفته بود: از خدا خواسته ام هميشه جيبم پر 
پول باشد تا گره از مشكالت مردم بگشايم.

من دقيقًا چنين شخصيتي را در هادي ذوالفقاري ديدم. او ابراهيم هادي را 
الگوي خودش قرار داده بود. دقيقًا پا جاي پاي ابراهيم مي گذاشت.

هادي صبح ها تا عصر در بازار آهن كار مي كرد و عصرها نيز اگر وقت 
داشت، با موتور كار مي كرد. 

هيئت  مثاًل  كه  مي فهميد  وقتي  نمي كرد.  خرج  خودش  براي  چيزي  اما 
نوجوانان مسجد، احتياج به كمك مالي دارد دريغ نمي كرد.

به پول دارد، حتي اگر شده قرض  يا اگر مي فهميد كه شخصي احتياج 
مي كرد و كار او را راه مي انداخت. هادي چنين انسان بزرگي بود.

تا  اما هادي  نگفتم،  به كسي هم  پيدا كردم.  پول  به  احتياج  بار  من يك 
احساس كرد كه من احتياج به پول دارم به سرعت مبلغي را آماده كرد و به 

من داد.
زماني كه مي خواستم عروسي كنم نيز هفتصد هزار تومان به من داد. 

ظاهراً اين مبلغ همه ي پس اندازش بود. او لطف بزرگي در حق من انجام 
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داد. من هم به مرور آن مبلغ را برگرداندم.
اما يك بار برادري را در حق من تمام كرد. 

زماني كه براي تحصيل در قم مستقر شده بودم، يك روز به هادي زنگ 
زدم و گفتم: فاصله ي حجره تا محل تحصيل من زياد است و احتياج به موتور 

دارم، اما نه پول دارم و نه موتورشناس هستم.
هنوز چند ساعتي از صحبت ما نگذشته بود كه هادي زنگ زد. گوشي را 

برداشتم. هادي گفت: كجايي؟ 
گفتم: توي حجره در قم.

گفت: برات موتور خريدم و با وانت آوردم قم، كجا بيارم؟
تعجب کردم. کمتر از چند ساعت مشکل من را حل کرد. 

نمي دانيد آن موتور چقدر كار من را راه انداخت. 
بعدها فهميدم كه هادي براي بسياري از اطرافيان همين گونه است. او راه 
درست را انتخاب كرده بود. هادي اين توفيق را داشت كه اين گونه اعمالش 

مورد قبول واقع شود.
كارهاي او مرا ياد حديث امام كاظم 7 در بحاراالنوار، ج 75، ص 379 
انداخت كه فرمودند: همانا ُمهر قبول اعمال شما، برآوردن نيازهاي برادرانتان 
و نيكي كردن به آنان در حد توانتان است و ااّل )اگر چنين نکنيد(، هيچ عملي 

از شما پذيرفته نمي شود.  
٭٭٭

هادي درباره ي كارهايي كه انجام مي داد خيلي  تودار بود. از كارهايش 
حرفي نمي زد. بيشتر اين مطالب را بعد از شهادت هادي فهميديم. 

وقتي هادي شهيد شد و برايش مراسم گرفتيم، اتفاق عجيبي افتاد. من در 
كنار برادر آقا هادي در مسجد بودم. 

اشك  و  مي كرد  نگاه  شهيد  تصوير  به  همين طور  و  آمد  خانمي  يک 
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مي ريخت. كسي هم او را نمي شناخت. 
بعد جلو آمد و گفت: با خانواده ي شهيد كار دارم.  

برادر شهيد جلو رفت. من فكر كردم از بستگان شهيد هادي است، اما برادر 
شهيد هم او را نمي شناخت. 

خوبي  مالي  اوضاع  ما  قبل،  سال  چند  گفت:  و  كرد  ما  به  رو  خانم  اين 
نداشتيم. خيلي گرفتار بوديم. برادر شما خيلي به ما کمک کرد. 

براي ما عجيب بود. همه جور از هادي شنيده بوديم اما نمي دانستيم مخفيانه 
اين خانواده را تحت پوشش داشته!

حتي زماني كه هادي در عراق و شهر نجف اقامت داشت، اين سنت الهي 
را رها نكرد.

در مراسم تشييع هادي، افراد زيادي آمده بودند كه ما آن ها را نمي شناختيم. 
بعدها فهميديم كه هادي گره از كار بسياري از آنان گشوده بود.
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ويژگيها

اين سخنان را از خيلي ها شنيدم. اينکه هادي ويژگي هاي خاصي داشت. 
هميشه دائم الوضو بود.

مداحي مي کرد. اکثر اوقات ذکر سينه زني هيئت را مي گفت.
اهل ذکر بود. گاهي به شوخي مي گفت: من دو هزار تا يا حسين 7 
حفظ هستم. يا مي گفت: امروز هزار بار ذکر يا حسين 7 گفتم، عاشق امام 
حسين 7 و گريه براي ايشان بود. واقعًا براي ارباب با سوز اشک مي ريخت.

اخالص او زبانزد رفقا بود. اگر کسي از او تعريف مي کرد، خيلي بدش 
مي آمد. وقتي که شخصي از زحمات او تشکر مي کرد، مي گفت: خرمشهر 

را خدا آزاد کرد!
يعني ما کاري نکرده ايم. همه کاره خداست و همه ي کارها براي خداست. 
حال و هوا و خواسته هايش مثل جوانان هم سن و سالش نبود. دغدغه مندتر 

و جهادي تر از ديگر جوانان بود. 
انرژي اش را وقف بسيج و کار فرهنگي و هيئت کرده بود. در آخر راهي 

جز طلبگي در نجف پاسخگوي غوغاي درونش نشد.
ايران  اين سال هاي آخر وقتي  من شنيدم که دوستانش مي گفتند: هادي 
مي آمد، بارها روي صورتش چفيه مي انداخت و مي گفت: اگر به نامحرم نگاه 

کنيم راه شهادت بسته مي شود. 
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خيلي دوست داشت به سوريه برود و از حرم حضرت زينب 3 دفاع 
کند. يک طرف ديوار خانه را از بنري پوشانده بود که رويش اسم حضرت 
سادات،  عمه ي  حرم  بگذاريم  نبايد  مي گفت  بود.  شده  نوشته   3 زينب 

دست تروريست ها بيفتد.
را  بحث  و  درس  پرسيديم  برود،  داعش  با  نبرد  براي  مي خواست  وقتي 
اگر  ادامه مي دهم.  را  نشدم، درسم  اگر شهيد  مي خواهي چه کني؟ گفت: 

شهيد شوم، که چه بهتر خدا مي خواهد اين گونه باشد. 
در ميان فيلم ها به خداحافظ رفيق خيلي عالقه داشت. سي دي فيلم را تهيه 

کرد و براي خانواده پخش نمود. 
آدم هاي  مثل  هم  هادي  مي کردم  فکر  مدت ها  من  مي گفت:  خواهرش 
3 مي رود.  زهرا  بهشت  به  با دوستانش  و  موتور  با  فيلم، هر شب  درون 

صحنه هاي اين فيلم همه اش جلوي چشم هاي من است. 
همه اش نگران بودم مي گفتم نکند شباهت هاي هادي با محتواي فيلم اتفاقي 

نباشد!
هادي مثل ما نبود که تا يک اتفاقي مي افتد بيايد براي همه تعريف کند. 
هيچ وقت از اتفاقات نگران کننده حرف نمي زد. آرامش در کالمش جاري 

بود.
اگر  شود  ناراحت  دستش  از  کسي  »نمي گذاشت  مي گفت:  برادرش 
دلخوري پيش مي آمد، سريعًا از دل طرف درمي آورد. هادي به ما مي گفت 
يکي از خاله هايمان را در کودکي ناراحت کرده، اما نه ما چيزي به خاطر 

داشتيم نه خاله  مان.
ولي همه اش مي گفت بايد بروم حالليت بطلبم. هيچ  وقت دوست نداشت 

کسي با دلخوري از او جدا شود.«
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شاگرد
امامصادق7

با هادي و رفقا صحبت  شهريور 1390 بود. توي مسجد نشسته بوديم و 
مي كرديم.

صحبت سر ادامه ي زندگي و كار و تحصيل بود. رفقا مي دانستند من طلبه ي 
حوزه ي علميه هستم و از من سؤال مي كردند. 

آخر بحث گفتم: آقا هادي شما توي همان بازار آهن مشغول هستي؟ 
نگاه معني داري به چهره ي من انداخت و بعد از كمي مكث گفت: مي خوام 

بيام بيرون!
كار  اونجا  وقته  چند  افتادي،  جا  آهن  بازار  توي  تازه  شما  چرا؟  گفتم: 

مي كني و همه قبولت دارن. 
گفت: مي دونم. االن صاحب كار من اين قدر به من اعتماد داره كه بيشتر 

كارهاي بانكي را به من واگذار كرده. اما...
سرش رو باال آورد و ادامه داد:  احساس مي كنم عمر من داره اين طوري 
تلف مي شه. من از بچگي كار كردم و همه شغلي رو هم تجربه كردم. همه 
كاري رو بلدم و خوب مي تونم پول در بيارم. اما همه ي زندگي پول نيست. 

دوست دارم تحصيالت خودم رو ادامه بدم.
نگاهي به صورت هادي انداختم و گفتم: تا جايي كه يادم هست، دبيرستان 

شما تمام نشده و ديپلم نگرفتي.
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غير  حسابي  دکتر  دبيرستان  تو  دارم  گفت:  و  من  حرف  تو  پريد  هادي 
حضوري درس مي خوانم. چند واحد از سال آخر دبيرستان مانده بود كه به 

زودي ديپلم مي گيرم.
دنبال  برو  ُخب  خوبه،  خيلي  الحمدهلل،  گفتم:  و  شدم  خوشحال  خيلي 

دانشگاه. برو شركت كن. مثل خيلي بچه هاي ديگه.
هادي گفت: اينكه اومدم با شما مشورت كنم به خاطر همين ادامه تحصيله، 

حقيقتش من نمي خوام برم دانشگاه به چند علت.
همه  اين  مي خوايم.  متخصص  و  مهندس  و  دكتر  چقدر  ما  مگه  اواًل 
فارغ التحصيل داريم، پس بهتره يه درسي رو بخونم كه هم به درد من بخوره 

هم به درد جامعه.
در ثاني اگر ما دكتر و مهندس نداشته باشيم، مي تونيم از خارج وارد كنيم. 

اما اگه امثال شهيد مطهري نداشته باشيم، بايد چي كار كنيم.
بود وارد  او خيلي جدي تصميم گرفته  تا آخر حرف هادي را خواندم. 

حوزه شود. براي همين با من مشورت مي كرد.  
هادي ادامه داد: ببين من مدرك دانشگاهي برايم مهم نيست. اينكه به من 
بگن دكتر يا مهندس اصاًل برام ارزش نداره. من مي خوام علمي رو به دست 

بيارم كه الاقل براي اون دنياي من مفيد باشه.
از طرفي ما داريم توي مسجد و بسيج فعاليت مي كنيم، هر چقدر اطالعات 

ديني ما كامل تر باشه بهتر مي تونيم بچه ها و جوان ها رو ارشاد كنيم.
مي دانستم که بيشتر اين حرف ها را تحت تأثير سيد علي مصطفوي مي زد. 
زماني که سيد علي زنده بود اين حرف ها را شنيده بودم. هادي هم بارها در 

حوزه ي علميه ي امام القائم )عج( به ديدن سيد علي مي رفت. 
از وقتي سيد علي از دنيا رفت، هادي انسان ديگري شد. عالقه به حوزه ي 

علميه از همان زمان در هادي ديده شد.
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حرفي نداشتم بزنم. گفتم: هادي، مي دوني درس هاي حوزه به مراتب از 
دانشگاه سخت تره؟ مي دوني بعدها گرفتاري مالي برات ايجاد مي شه؟ اگه به 

فكر پول هستي، از فكر حوزه بيا بيرون.
هادي لبخندي زد و گفت: من همه شغلي رو امتحان كردم. اهل كار هستم 

و از كار لذت مي برم. 
اگر مشكل مالي پيدا كردم، مي رم كار مي كنم. مي رم يه فالفل فروشي وا 

مي كنم!
و  داده  انجام  رو  تحقيقاتش  هادي  كه  كردم  احساس  اون شب  خالصه 

عزمش رو براي ورود به جمع شاگردان امام صادق 7 جزم كرده.
فردا صبح با هم به سراغ مسئول حوزه ي علميه ي حاج ابوالفتح رفتيم. 

مسئول پذيرش حوزه سؤاالتي را پرسيد. هادي هم گفت: 23 سال دارم. 
پايان خدمت دارم و ديپلم هم به زودي مي گيرم.

بعد از انجام مصاحبه به هادي گفتند: از فردا در كالس ها شركت كنيد تا 
ببينيم شرايط شما چطور است.

هادي با ناراحتي گفت: من فردا عازم كربال هستم. خواهش مي كنم اجازه 
بدهيد كه...

مسئول حوزه گفت: قرار نيست از روز اول غيبت كنيد. 
بعد از خواهش و تمناي هادي، با سفر كربالي او موافقت شد.
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از مدت ها قبل شاهد بودم كه كتاب خصائص الحسينيه را در دست دارد و 
مشغول مطالعه است. 

هادي مرتب مشغول مطالعه بود. عشق و شوري كه از زيارت امام حسين 
7 در قلب ما پديد آمده بود، در او چند برابر بود.

به ما مي گفت: امام صادق 7 فرموده اند: هر كس به زيارت  امام حسين 
7 نرود تا بميرد، درحالي كه خود را هم شيعه ي ما بداند، هرگز شيعه ي ما 

نيست. و اگر از اهل بهشت هم باشد، او مهمان بهشتيان است.
در جاي ديگري مي فرمايند: زيارت  حسين بن علي 7 بر هر كسي كه 
تا  است. هر كه  و واجب  )امام( مي داند الزم  از سوي خداوند،  را  )ايشان( 

هنگام مرگ، به زيارت حسين 7 نرود، دين  و ايمانش نقص دارد. 
از طرفي كالم بزرگان را نيز به ما متذكر مي شد كه مي فرمودند: براي اينكه 
دين شما كامل شود و نقايص ايمان و مشكالت اخالقي شما برطرف شود 

حتمًا به كربال برويد.
براي حركت كاروان  ايجاد كرد كه  ما شور كربال  خالصه آن چنان در 

لحظه شماري مي كرديم.
شهريور 1390 بود. مقدمات كار فراهم شد. با تعدادي از بچه هاي کانون 

شهيد آويني از مسجد موسي ابن جعفر 7 راهي کربال شديم.
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نه تنها من كه بيشتر رفقا اعتقاد دارند كه هادي هر چه مي خواست در اين 
سفر به دست آورد. به نظر من آن اتفاقي که بايد براي هادي مي افتاد، در همين 

سفر رخ داد.
در حرم ها که حضور مي يافتيم حال او با بقيه فرق مي کرد. اين موضوع در 

سوز و صدا و حاالت ايشان به خوبي مشخص بود.
در زيارت ها بسيار عجيب و غريب بود. اتفاقي که در آن سفر افتاد، تحول 

عظيم در شخصيت هادي بود که ايشان را زير و رو کرد.
باالخره همه ي ما که در آن سفر حضور داشتيم اهل هيئت بوديم، اما همه 
احساس مي كرديم كه اين هادي با هادي قبل از سفر به كربال خيلي تفاوت 

دارد. 
ديگر از آن جوان شوخ و خنده رو خبري نبود! او در کربال فهميد كجا 

آمده و به خوبي از اين فرصت استفاده كرد.
پس از آن سفر بود كه با يكي از دوستان طلبه آشنا شد. از او خواست تا در 

تحصيل علوم ديني ياري اش کند.
بعد از سفر كربال راهي حوزه ي علميه ي حاج ابوالفتح شد. ما ديگر كمتر 

او را مي ديديم. 
يك بار من به ديدن او در محل حوزه ي علميه رفتم. قرار شد با موتور 

هادي برگرديم.
در مسير برگشت بوديم كه چند خانم بدحجاب را ديد. 

جلوتر كه رفت با صداي بلند گفت: خواهرم حجابت رو حفظ كن. بعد 
حركت كرد.

توي راه با حالتي دگرگون گفت: ديگه از اينجا خسته شدم. اين حجاب ها 
بوي حضرت زهرا 3 نمي ده. اينجا مثاًل محله هاي مذهبي تهران هست و 

اين وضعيت رو داره!

ketabha.org

http://www.ketabha.org


61 پسرك فالفل فروش

بعد با صدايي گرفته تر گفت:  خسته ام، بعد از سفر كربال ديگه دوست ندارم 
توي خيابون برم. 

من مطمئن هستم چشمي كه به نگاه حرام عادت كنه خيلي چيزها رو از 
دست مي ده. چشم گنهکار اليق شهادت نمي شه.

هادي حرف مي زد و من دقت مي كردم كه بعد از گذشت چند ماه، دل و 
جان هادي هنوز در كربال مانده. 

معنوي  توانسته حال  به حال هادي، چقدر خوب  با خودم گفتم:  خوش 
کربال را حفظ كند.

هادي بعد از سفر كربال واقعًا كرباليي شد. خودش را در حرم جا گذاشته 
بود و هيچ گاه به دنياي مادي ما برنگشت. آن قدر ذكر و فكرش در كربال بود 

كه آقا دعوتش كرد.
پنج ماه پس از بازگشت از كربال، توسط يكي از دوستان، مقدمات سفر و 

اقامت در حوزه ي علميه نجف را فراهم كرد. 
بهمن ماه 1390 راهي شد. ديگر نتوانست اينجا بماند.

براي تحصيل راهي نجف شد. يکي از دوستان، که برادر شهيد و ساكن 
نجف بود، شرايط حضور ايشان در نجف را فراهم کرد و هادي راهي شهر 

نجف شد.
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احتياط

سال اول طلبگي هادي بود. يك روز به او گفتم: مي داني شهريه اي كه يك 
طلبه مي گيرد، از سهم امام زمان )عج( است.

با تعجب نگاهم كرد و گفت: ُخب شنيدم، منظورت چيه؟!
گفتم: بزرگان دين مي گويند اگر طلبه اي درس نخواند، گرفتن پول امام 

زمان )عج( براي او اشكال پيدا مي كند.
كمي فكر كرد. بعد از آن ديگر از حوزه ي علميه شهريه نگرفت! با موتور 
كار مي كرد و هزينه هاي خودش را تأمين مي كرد، اما ديگر به سراغ سهم امام 

زمان )عج( نرفت.
هادي طلبه اي سخت كوش بود. در كنار طلبگي فعاليت هاي مختلف انجام 

مي داد. اما از مهم ترين ويژگي هاي او دقت در حالل و حرام بود.
او بسيار احتياط مي كرد؛ زيرا بزرگان راه رسيدن به كمال را دقت در حرام 

و حالل مي دانند. 
او به نوعي راه نفوذ شيطان را بسته بود. هميشه دقت مي كرد كه كارهايش 

مشكل شرعي نداشته باشد.
به بيت المال بسيار حساس بود، حتي قبل از اينکه ساکن نجف شود. 

يادم هست گاهي در پايگاه بسيج درس مي خواند، آخر شب كه كار بسيج 
تمام مي شد از دفتر پايگاه بسيج بيرون مي آمد! 
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او در راهرو، كه بيرون از پايگاه بود، مشغول مطالعه مي شد.
شرايط خانه به گونه اي نبود كه بتواند در آنجا درس بخواند. براي همين 

اين کار را مي کرد.
نيز روشن است. هادي آنجا در  داخل راهرو المپ هايي داريم که شب 

سرما مي نشست و درس مي خواند! 
اين  تو حق گردن  اينجا درس مي خواني؟  هادي گفتم: چرا  به  بار  يك 
پايگاه داري، همه ي در و ديوار اينجا را خود تو بدون گرفتن ُمزد گچ كاري 
كردي. همه ي تزئينات اينجا كار شماست. ُخب بمون توي پايگاه و درس 

بخوان. تو كه كار خالفي انجام نمي دي.
از  نيست  مي خوانم. درست  براي خودم  رو  اين درس  من  هادي گفت: 
نوري که هزينه اش را بيت المال پرداخت مي كند استفاده کنم. از طرفي چون 

مي دانم اين المپ ها تا صبح روش است اينجا مي مانم.
اما بيشترين احتياط او درباره ي غذا بود. هر غذايي را نمي خورد. البته دستور 
دين نيز همين است. برخي از بزرگان به غذايي كه تهيه مي شد دقت مي کردند.
در قرآن نيز با اين عبارت به اين موضوع تأكيد شده: پس انسان بايد به 

غذاي خودش )و اينكه از چه راهي به دست آمده( بنگرد.1 
در تهران وقتي غذايي تهيه مي کرديم مي گفت: از کجا آمده؟ چه کسي 

پخته؟ 
اما غذاهاي ديگر را  وقتي مي گفتيم پخت مادر است خوشحال مي شد، 

خيلي تمايل به خوردنش نداشت.

1.	سوره	ي	عبس،	آيه	ي	24.
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ياحسين7

مي گويند اگر مي خواهي شيعه ي واقعي آقا ابا عبداهلل 7 را بشناسي سه 
بار در مقابل او نام مقدس حسين 7 را بر زبان جاري كنيد. خواهيد ديد كه 
محب و شيعه ي واقعي حالتش تغيير كرده و اشك در چشمانش حلقه مي زند.

شدت عالقه و محبت هادي به امام حسين 7 وصف ناشدني بود. او از 
زماني كه خود را شناخت در راه سيد و ساالر شهيدان قدم بر مي داشت. 

هادي از بچگي در هيئت ها کمک مي کرد. او در کنار ذکرهايي که هميشه 
بر لب داشت، نام ياحسين 7 را تکرار مي کرد.

واقعًا نمي شود ميزان محبت او را توصيف كرد. اين سال هاي آخر وقتي در 
برنامه هاي هيئت شركت مي كرد، حال و هواي همه تغيير مي كرد. 

يادم هست چند نفر از كوچك ترهاي هيئت مي پرسيدند: چرا وقتي آقا 
هادي در جلسات هيئت شركت مي كند، حال و هواي مجلس ما تغيير مي كند؟

ما هم مي گفتيم به خاطر اينكه او تازه از كربال و نجف برگشته. 
اما واقعيت چيز ديگري بود. محبت آقا ابا عبداهلل 7 با گوشت و پوست 
و خون او آميخته شده بود. او تا حدودي امام حسين 7 را شناخته بود. براي 

همين وقتي نام مبارك آقا را در مقابل او مي بردند اختيار از كف مي داد.
وقتي صبح ها براي نماز به مسجد مي آمد. بعد از نماز صبح در گوشه اي از 

مسجد به سجده مي رفت و در سجده كل زيارت عاشورا را قرائت مي كرد.
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هادي هر جا مي رفت براي هيئت امام حسين 7 هزينه مي كرد. درباره ي 
هيئت رهروان شهدا كه نوجوانان مسجد بودند نيز هميشه جزء بانيان هزينه هاي 

هيئت بود.
زماني که هادي ساکن نجف بود، هر شب جمعه به کربال مي رفت. در 
مدت حضور در کربال از دوستانش جدا مي شد و خلوت عجيبي با موالي 

خود داشت.
به يك شهيد  از ميان همه ي شهداي كربال  ياد دارم که هادي  به  خوب 
عالقه ي ويژه داشت. بعضي وقت ها خودش را مثل آن شهيد مي دانست و 

جمله ي آن شهيد را تكرار مي كرد. 
هادي مي گفت: من عاشق ُجون، غالم آقا ابا عبداهلل 7، هستم. ُجون در 

روز عاشورا به آقا حرف هايي زد كه حرف دل من به موال است. 
او از سياه بودن و بدبو بودن خودش حرف زد و اينكه لياقت ندارد كه 
خونش در رديف خون پاكان قرار گيرد. من هم همين گونه ام. نه آدم درستي 

هستم. نه...  
در اين آخرين سفر هادي مطلبي را براي من گفت كه خيلي عجيب بود! 
هادي مي گفت: يك بار در نجف تصميم گرفتم كه سه روز آب و غذا كمتر 
بخورم يا اصاًل نخورم تا ببينم موالي ما امام حسين 7 در روز عاشورا چه 

حالي داشت.
اين كار را شروع كردم. روز سوم حال و روز من خيلي خراب شد. وقتي 

خواستم از خانه بيرون بيايم ديدم چشمانم سياهي مي رود. 
من همه جا را مثل دود مي ديدم. آن قدر حال من بد شد كه نمي توانستم 

روي پاي خودم بايستم.
را   7 حسين  امام  و  تشنگي  و  كربال  مفهوم  قبل  از  بيشتر  روز  آن  از 

مي فهمم. 
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مشّقات

براي  نجف  شهر  در  زندگي  كه  خوانده ام  بارها  تاريخي  حكايات  در 
طلبه هاي علوم ديني همواره با تحمل مشّقات و سختي ها همراه است. 

برخي ها معتقد بودند كه اگر كسي مي خواهد همنشيني با موالي متقيان 
اميرالمؤمنين 7 داشته باشد بايد اين سختي ها را تحمل كند.

هادي نيز از اين قاعده مستثنا نبود. وقتي به نجف رفت، حدود يک سال و 
نيم آنجا ماند.

تابستان 1392 و ماه رمضان بود كه به ايران بازگشت. مدتي پيش ما بود و 
از حال و هواي نجف مي گفت.

همان ايام يک شب توي مسجد او را ديدم. مشغول صحبت شديم. هادي 
ماجراي اقامتش را براي ما اين گونه تعريف کرد: 

من وقتي وارد نجف شدم نه آن چنان پولي داشتم و نه كسي را مي شناختم 
كمي زندگي براي من سخت بود. 

دوست من فقط توانست برنامه ي حضور من را در نجف هماهنگ كند. 
روز اول پاي درس برخي اساتيد رفتم. نماز مغرب را در حرم خواندم و آمدم 

بيرون. 
كمي در خيابان هاي نجف دور زدم. كسي آشنا نبود. برگشتم و حوالي 

حرم، جايي كه براي مردم فرش پهن شده بود، خوابيدم!
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روز بعد كمي نان خريدم و غذاي آن روز من همين نان شد. پاي درس 
اساتيد رفتم و توانستم چند استاد خوب پيدا كنم. 

مشكل ديگر من اين بود كه هنوز به خوبي تسلط به زبان عربي نداشتم. بايد 
بيشتر تالش مي كردم تا اين مشكالت را برطرف كنم.

چند روز كار من اين بود كه نان يا بيسكويت مي خوردم و در كالس هاي 
درس حاضر مي شدم.

شب ها را نيز در محوطه ي اطراف حرم مي خوابيدم. حتي يك بار در يكي 
از كوچه هاي نجف روي زمين خوابيدم!

سختي ها و مشّقات خيلي به من فشار مي آورد. اما زندگي در كنار موال 
بسيار لذت بخش بود. 

نان  روز كمي  تمام شد! حتي يك  هم  نان  براي خريد  من  پول  كم كم 
خشك پيدا كردم و داخل ليوان آب زدم و خوردم.

زندگي بيشتر به من فشار آورد. نمي دانستم چه كنم. تا اينكه يك بار وارد 
حرم موالي متقيان شدم و گفتم: 

آقا جان من براي تكميل دين خودم به محضر شما آمدم، اميدوارم لياقت 
باشم. ان شاءاهلل آن طور كه خودتان مي دانيد  زندگي در كنار شما را داشته 

مشكل من نيز برطرف شود. 
مدتي نگذشت كه با لطف خدا يكي از مسئوالن سپاه بدر را، كه از متوليان 

يک مؤسسه ي اسالمي در نجف بود، ديدم. 
ايشان وقتي فهميد من از بسيجيان تهران بودم خيلي به من لطف كرد. بعد 

هم يك منزل مسكوني بزرگ و قديمي در اختيار من قرار داد. 
شرايط يك باره براي من آسان شد. بعد هم به عنوان طلبه در حوزه ي نجف 

پذيرفته شدم. 
همه ي اين ها چيزي نبود جز لطف خود آقا اميرالمؤمنين 7.

ketabha.org

http://www.ketabha.org


پسرك فالفل فروش68

هرچند خانه اي كه در اختيار من بود، قديمي و بزرگ بود، من هم در آنجا 
تنها بودم. 

خيلي ها جرئت نمي كردند در اين خانه ي تاريك و قديمي زندگي كنند، 
اما براي من كه جايي نداشتم و شب هاي بسياري در كوچه و خيابان خوابيده 

بودم محل خوبي بود... 
هادي حدود دو ماه پيش ما در تهران بود. يادم هست روزهاي آخر خيلي 

دلش براي نجف تنگ شده بود.
انگار او را از بهشت بيرون كرده اند. كارهايش را انجام داد و بعد از سفر 

مشهد، آماده ي بازگشت به نجف شد. 
بعد از آن به قدري به شهر نجف وابسته شد كه مي گفت: وقتي به زيارت 

كربال مي روم، نمي توانم زياد بمانم و سريع بر مي گردم نجف.
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ساکننجف

مي گفت:  آدمي كه ساكن نجف شده نمي تواند جاي ديگري برود. شما 
نمي دانيد زندگي در كنار موال چه لذتي دارد. 

در  مي كرديم  فكر  ما  كه  مي گفت  نجف  در  زندگي  از  آن چنان  هادي 
بهترين هتل ها اقامت دارد!

اما لذتي كه به آن اشاره مي كرد چيز ديگري بود. هادي آن چنان غرق در 
معنويات نجف شده بود كه نمي توانست چند روز زندگي در تهران را تحمل 

كند. 
در مدتي كه تهران بود در مسجد و پايگاه بسيج حضور مي يافت. هنگام 

حضور در تهران احساس راحتي نمي كرد!
يك بار پرسيدم از چيزي ناراحتي!؟ چرا اين قدر گرفته اي؟

ناراحتم. وقتي آدم  از وضعيت حجاب خانم ها توي تهران  گفت: خيلي 
توي كوچه راه مي ره، نمي تونه سرش رو باال بگيره. 

بعد گفت: يه نگاه حرام آدم رو خيلي عقب مي اندازه. اما در نجف اين 
مسائل نيست. شرايط براي زندگي معنوي خيلي مهياست.

هادي را كه مي ديدم، ياد بسيجي هاي دوران جنگ مي افتادم. آن ها هم 
وقتي از جبهه بر مي گشتند، عالقه اي به ماندن در شهر نداشتند. مي خواستند 

دوباره به جبهه برگردند. 
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البته تفاوت حجاب زنان آن موقع با حاال قابل گفتن نيست! 
و  اعمال  به  در نجف ساکن شد،  هادي  زماني که  از  دارم  ياد  به  خوب 

رفتارش خيلي دقت مي كرد. 
شروع كرده بود برخي رياضت هاي شرعي را انجام مي داد. مراقب بود كه 

كارهاي مكروه نيز انجام ندهد.
وقتي در نجف ساکن بود، بيشتر شب هاي جمعه با ما تماس مي گرفت. اما 
در ماه هاي آخر خيلي تماسش را کم کرد. عقيده ي من اين است که ايشان 

مي خواست خود را از تعلقات دنيا جدا کند.
شماره تلفن همراه خود را هم عوض کرد. مي خواست دلبستگي به دنيا 

نداشته باشد. 
مي گفت شماره را عوض کردم که رفقا تماس نگيرند. مي خواهم از حال 

و هواي اينجا خارج نشوم.
خواهرش مي گفت: هادي براي اينكه ما ناراحت نشويم هيچ وقت نمي گفت 
در نجف سختي کشيده، هميشه طوري براي ما از اوضاعش تعريف مي کرد 

که انگار هيچ مشکلي ندارد. 
فقط از لذت حضور در نجف و معنويات آنجا مي گفت. آرزو مي كرد كه 

روزي همه با هم به نجف برويم.
يک بار در خانه از ما پرسيد: چطور بايد ماکاروني درست کنم؟ ما هم 

يادش داديم. 
براي  مانده كه  نشان داد که آنجا خيلي راحت است، فقط  ما  به  طوري 

دوستان طلبه اش ماكاروني درست كند.
شرايطش را به گونه اي توضيح مي داد که خيال ما راحت باشد.

توصيف  آرام  نجف  در  را  طلبگي اش  و  خواندن  درس  اوضاع  هميشه 
مي کرد.
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براي  و  مي شد  تنگ  نجف  براي  دلش  آن قدر  مي آمد،  تهران  به  وقتي 
نمي کرديم  هم  فکر  مي كرديم.  تعجب  كه  مي کرد  لحظه شماري  بازگشت 

آنجا شرايط سختي داشته باشد. 
هادي آن قدر زندگي در نجف را دوست داشت كه مي گفت: بياييد همه 
برويم آنجا زندگي کنيم. آنجا به آدم آرامش واقعي مي دهد. مي گفت قلب 

آدم در نجف يک جور ديگر مي شود. 
بعضي وقت ها زنگ مي زد مي گفت حرم هستم، گوشي را نگه  مي داشت 

تا به حضرت علي 7 سالم بدهيم. 
او طوري با ما حرف مي زد که دلواپسي هاي ما برطرف و خيالمان آسوده 

مي شد.
اصاًل فکر نمي کرديم شرايط هادي به گونه اي باشد كه سختي بكشد.

فکر مي کردم هادي چند سال ديگر مي آيد ايران و ما با يک طلبه با لباس 
روحانيت مواجه مي شويم، با همان محاسن و لبخند هميشگي اش. 
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اهانتبهرهبر

از زماني كه به عراق رفت و در نجف ساكن شد، نگرش خاصي به موضوع 
واليت فقيه پيدا كرد. به ما كه در تهران بوديم مي گفت: شما مانند يك ماهي 
كه قدر آب را نمي داند، قدر واليت فقيه را نمي دانيد. مشكل كار در اينجا 
نبود بحث واليت فقيه است. لذا آمريكا بر ُگرده ي اين مردم سوار است و هر 

طور مي خواهد عمل مي كند. 
خوب يادم هست كه ارادت هادي به ولي فقيه بسيار بيشتر از قبل شده بود. 
هر بار كه مي آمد، پوسترهاي مقام معظم رهبري را تهيه مي كرد و با خودش 

به نجف مي برد.
در اتاق شخصي او هم دو تصوير بزرگ روي ديوار بود. تصوير مقام معظم 

رهبري و در زير آن پوستر شهيد ابراهيم هادي.
تهران داشت ماجراي عجيبي را تعريف  به  هادي در آخرين سفري كه 
كرد. او به نفوذ برخي از عمامه هاي انگليسي و افراد ساده لوحي كه از دشمنان 
اسالم پول مي گيرند تا تفرقه ايجاد كنند اشاره كرد و ادامه داد: مدتي قبل 
شخصي مي آمد نجف و به جاي ارشاد طلبه ها و... تنها كارش اين شده بود كه 

به مقام معظم رهبري اهانت کند!
او انگار وظيفه داشت تا همه ي مشكالت امت اسالمي را به گردن ايشان 

بيندازد. من يکي دو بار تحمل کردم و چيزي نگفتم. 
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بعد هم به جهت امر به معروف چند كالمي با ايشان صحبت كردم و او را 
توجيه كردم، اما انگار اين آقا نمي خواست چيزي بشنود! فقط همان جمالتي 

كه اربابانش براي او ديكته كرده بودند تكرار مي كرد! 
من درباره ي خيانت هاي آمريكا و انگليس، به خصوص در عراق براي او 

سند آوردم اما او قبول نمي كرد!
روز بعد و بار ديگر اين آقا شروع به صحبت كرد. دوباره مشغول اهانت 

شد، نمي دانستم چه كنم. 
گفتم حاال ديگر وظيفه ي من اين است كه با اين آقا برخورد كنم، چون او 

ذهن طلبه ها را نسبت به حضرت آقا خراب مي كند. 
استخاره کردم با اين نيت كه مي خواهم اين آقا را خوب بزنم، آيا خوب 

است يا نه؟ خيلي خوب آمد.
وقتي که مثل هميشه شروع كرد به حضرت آقا اهانت کند، از جا بلند شدم 

و ...
با او برخورد کردم که ديگر پيدايش نشد. از  حسابي او را زدم. طوري 
آنجايي که من هيچ گاه با هيچ کس بحثي نداشتم و هميشه با طلبه ها مشغول 
درس بودم وسرم به کار خودم بود. بعد از اين اتفاق، اين موضوع براي همه 

عجيب به نظر آمد.
هر کس من را مي ديد مي گفت: شيخ هادي ما شما را تا به حال اين گونه 
نديده بوديم. شما که اصاًل اهل دعوا و درگيري نيستي؟ چه شد که اين قدر 

عصباني شدي؟ مگر چه اهانتي به شما کرده بود؟
من هم براي آن ها از بحث تفرقه و كارهايي كه برخي عالم نماها براي ضربه 
زدن به اسالم استفاده مي كنند گفتم. براي آن ها شرح دادم كه چندين شبكه ي 
ماهواره اي وابسته به يك عالم در كشور انگليس فعال است و تنها كاري كه 

مي كند ايجاد وهن نسبت به شيعه و تفرقه بين فرقه هاي اسالمي است.
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اسالماصيل
محمدحسينطاهري

مؤسسه اي در نجف بود به نام اسالم اصيل كه مشغول كار چاپ و تكثير 
جزوات و كتاب بود. من با اينكه متولد قم بودم اما ساكن نجف شده و در اين 

مؤسسه كار مي كردم.
اولين بار هادي ذوالفقاري را در اين مؤسسه ديدم. پسر بسيار با ادب و شوخ 

و خنده رويي بود.
او در مؤسسه كار مي كرد و همان جا زندگي و استراحت مي كرد. طلبه بود 

و در مدرسه كاشف الغطا درس مي خواند.
من ماشين داشتم. يك روز پنج شنبه راهي كربال بودم كه هادي گفت: 

داري مي ري كربال؟
گفتم: آره، من هر شب جمعه با چند تا از رفيق ها مي ريم، راستي جا داريم، 

تو نمي خواي بياي؟
گفت: جدي مي گي؟ من آرزو داشتم بتونم هر شب جمعه برم كربال.

ساعتي بعد با هم راهي شديم. ما توي راه با رفقا مي گفتيم و مي خنديديم، 
شوخي مي كرديم، سربه سر هم مي گذاشتيم اما هادي ساكت بود.

بعد اعتراض كرد و گفت: ما داريم براي زيارت كربال مي ريم. بسه، اين قدر 
شوخي نكنيد. 

او مي گفت، اما ما گوش نمي كرديم.
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براي همين رويش را از ما برگرداند و بيرون جاده را نگاه مي كرد. 
به كربال كه رسيديم، ما با هم به زيارت رفتيم.

اما هادي مي گفت: اينجا جاي زيارت دسته جمعي نيست. هركي بايد تنها 
بره و تو حال خودش باشه، ما هم به او محل نمي گذاشتيم و كار خودمان را 

مي كرديم!
و  مي کرديم  شوخي  داشتيم.  را  روال  همان  باز  برگشت،  مسير  در 

مي خنديديم. 
هادي مي گفت: من ديگر با شما نمي آيم، شما قدر زيارت امام حسين 7 

آن هم شب جمعه را نمي دانيد. 
از من مي پرسيد؟ كي  به شب جمعه مي رسيد  بعد كه  اما دوباره هفته ي 

مي ري كربال؟
هادي گذرنامه ي معتبر نداشت، براي همين، تنها رفتن برايش خطرناك 

بود. دوباره با ما مي آمد و برمي گشت.
براي  او  نداشت.  توجهي  ما  به شوخي هاي  ديگر  هفته ي  از چند  بعد  اما 

خودش مشغول ذكر و دعا بود. 
توي كربال هم از ما جدا مي شد. خودش بود و آقا ابا عبداهلل 7.

بعد هم سر ساعتي كه معين مي كرديم مي آمد كنار ماشين. روزهاي خوبي 
بود. هادي غير مستقيم خيلي چيزها به ما ياد داد.

يادم هست هادي خيلي آدم ساده و خاکي بود. در آن ايام با دوچرخه از 
محل مؤسسه به حوزه ي علميه مي رفت. براي همين از او ايراد گرفته بودند. 

و  مهم درس خواندن  نيست كه چه مي گويند.  مهم  براي من  مي گفت: 
حضور در كنار موال علي 7 است.

مدتي كه گذشت از كار در مؤسسه بيرون آمد! حسابي مشغول درس شد. 
عصرها هم براي مردم مستحق به صورت رايگان كار مي كرد. 
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به من گفت: مي خوام لوله كشي ياد بگيرم! خيلي از اين مردم نجف به آب 
لوله كشي احتياج دارند و پول ندارند. 

رفت پيش يكي از دوستان و كار لوله كشي هاي جديد با دستگاه حرارتي 
را ياد گرفت. 

آنچه را كه براي لوله كشي احتياج بود از ايران تهيه كرد. حاال شده بود 
يك طلبه ي لوله كش!

يادم هست ديگر شهريه ي طلبگي نمي گرفت. او زندگي زاهدانه اي را آغاز 
كرده بود.

يک بار از او پرسيدم: تو كه شهريه نمي گيري، براي كار هم ُمزد نمي گيري، 
پس براي غذا چه مي كني؟ 

گفت: بيشتر روزهاي خودم را با چاي و بيسكويت مي گذرانم! 
با اين حال، روزبه روز حاالت معنوي او بهتر مي شد. از آن طلبه هايي بود كه 

به فكر تهذيب نفس و عمل به دستورات دين هستند. 
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شروعبحران
محمدحسينطاهري

با اينكه هادي از مؤسسه ي اسالم اصيل بيرون آمده بود، اما براي زيارت 
كربال در شب هاي جمعه به سراغ ما مي آمد و با هم بوديم. 

را  نظراتش  هم  او  و  داشتيم  ... صحبت  و  روز  مسائل  درباره ي  آنجا  در 
مي گفت.

با شروع بحران داعش مؤسسه به پايگاه حشدالشعبي براي جذب نيرو تبديل 
شد. 

هادي را چند بار در مؤسسه ديدم. مي خواست براي نبرد به مناطق درگير 
اعزام شود. اما با اعزام او مخالفت شد.

يك بار به او گفتم: بايد سيد را ببيني، او همه كاره است. اگر تأييد كند، 
براي تو كارت صادر مي كنند و اعزام مي شوي.

البته هادي سال قبل هم سراغ سيد رفته بود. آن موقع مي خواست به سوريه 
اعزام شود اما نشد.

سيد به او گفته بود: تو مهمان مردم عراق هستي و امكان اعزام به سوريه را 
نداري.

اما اين بار خيلي به سيد اصرار كرد. او به جهت فعاليت هاي هنري در زمينه ي 
عكس و فيلم، از سيد خواست تا به عنوان تصويربردار با گروه حشدالشعبي 

اعزام شود.
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سيد با اين شرط كه هادي، فقط حماسه ي رزمندگان را ثبت كند موافقت 
كرد. 

قرار شد يك بار با سيد به منطقه برود. البته منطقه اي كه درگيري مستقيم 
در آنجا وجود نداشت. 

را  حشدالشعبي  رزمندگان  ويژه ي  كارت  نمي شناخت.  پا  از  سر  هادي 
دريافت كرد و با سيد به منطقه اعزام شد.

همان طور كه حدس مي زدم هادي با يك بار حضور در ميان رزمندگان، 
حسابي در دل همه نفوذ كرد. 

از همه بيشتر سيد او را شناخت. ايشان احساس كرده بود كه هادي مثل 
بسيجي هاي زمان جنگ بسيار شجاع و بسيار معنوي است، و اين همان چيزي 

بود كه باعث تأثيرگذاري بر رزمندگان عراقي مي شد.
از  تن  چند  همراه  به  هادي  شد.  انتخاب  سامرا  به  اعزام  براي  آن  از  بعد 

دوستان ما راهي شد. 
من هم مي خواستم با آن ها بروم اما استخاره كردم و خوب نيامد!

يادم هست يك بار به او زنگ زدم و گفتم: فالن شخص كه همراه شما 
آمده يك نيروي ساده است، تا حاال با كسي دعوا نكرده چه رسد به جنگيدن، 

مواظب او باش.
هادي هم گفت: اتفاقًا اين شخصي كه از او صحبت مي كني دل شير دارد. 
او راننده است و كمتر درگير كار نظامي مي شود، اما در كار عملياتي خيلي 

مهارت دارد.
بعد از يك ماه هادي و دوستان رزمنده به نجف برگشتند.

از دوستانم درباره ي هادي سؤال كردم. پرسيدم: هادي چطور بود؟
از  افتادگي،  از  از شجاعت،  تعريف مي كردند؛  او  از  همه ي دوستان من 

زرنگي، از ايمان و تقوا و...
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همه از او تعريف مي كردند. هر كس به نوعي او را الگوي خودش قرار 
داده بود.

نماز شب ها و عبادت هاي هادي حال و هواي جبهه هاي نبرد رزمندگان 
ايران با صداميان بعثي را براي بقيه ي رزمندگان تداعي مي كرد. 

هادي دوباره راهي مناطق عملياتي شد. ديگر او را كمتر مي ديدم. چند بار 
هم تماس گرفتم كه جواب نداد.

مدتي گذشت و من با چند تن از دوستان براي زيارت راهي ايران و شهر 
قم شديم.

يادم هست توي قم بودم كه يكي از دوستانم گفت:  خبر داري رفيقت، 
همون هادي كه با ما مي آمد كربال شهيد شده؟

از كمي جست وجو  بعد  اينترنت.  گفتم: چي مي گي؟ سريع رفتم سراغ 
متوجه شدم كه هادي به آنچه اليقش بود رسيد.  
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وابستگيبهنجف

ايام حضور هادي در نجف به چند دوره تقسيم مي شود. حاالت و احوال او 
در اين سه سال حضور او بسيار متفاوت است. زماني تالش داشت تا يك كار 

در كنار تحصيل پيدا كند و درآمد داشته باشد. 
كار برايش مهيا شد، بعد از مدتي كار ثابت با حقوق مشخص را رها كرد و 

به دنبال انجام كار براي مردم و به نيت رضاي پروردگار بود.  
هادي كم كم به حضور در نجف و زندگي در كنار اميرالمؤمنين علي 7 

بسيار وابسته شد. 
انگار  كند.  تحمل  را  تهران  نمي توانست  مي گشت،  بر  ايران  به  وقتي 

گم گشته اي داشت كه مي خواست سريع به او برسد.
ديگر در تهران مثل يك غريبه بود. حتي حضور در مسجد و بين بچه ها و 

رفقاي قديمي او را سير نمي كرد.
اين وابستگي را وقتي بيشتر حس كردم كه مي گفت: حتي وقتي به كربال 
تنگ مي شود.  براي نجف  دلم  مي برم،  لذت  آنجا  در  از حضور  و  مي روم 

مي خواهم زودتر به كنار موال اميرالمؤمنين برگردم.
اين را از مطالعاتي كه داشت مي توانستم بفهمم. هادي در ابتدا براي خواندن 
كتاب هاي اخالقي به سراغ آثار مقدماتي رفت. آداب الطالب آقاي مجتهدي 

را مي خواند و...
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رفته رفته به سراغ آثار بزرگان عرفان رفت. با مطالعه ي آثار و زندگي اين 
اشخاص، روزبه روز حاالت معنوي او تغيير مي كرد. 

من ديده بودم كه رفاقت هاي هادي كم شده بود! بر خالف اوايل حضور 
در نجف، ديگر كم حرف شده بود. معاشرت او با بسياري از دوستان در حد 

يك سالم و عليك شده بود.
به مسجد هندي ها عالقه داشت. نماز جماعت اين مسجد توسط آيت اهلل 
حكيم و به حالتي عارفانه برقرار بود. براي همين بيشتر مواقع در اين مسجد 

نماز مي خواند.
خلوت هاي عارفانه داشت. نماز شب و برخي اذكار و ادعيه را هيچ گاه 

ترك نمي كرد. 
اين اواخر به مرحوم آيت اهلل كشميري ارادت خاصي پيدا كرده بود. كتاب 
عمل  بزرگ  مرد  اين  اخالقي  دستورات  به  و  مي خواند  را  ايشان  خاطرات 

مي كرد.
يادم هست كه مي گفت: آيت اهلل كشميري عجيب به نجف وابسته بود. 
زماني كه ايشان در ايران بستري بود مي گفت مرا به نجف ببريد بيماري من 

خوب مي شود. 
هادي اين جمالت را مي خواند و مي گفت: من هم خيلي به اينجا وابسته 
شده ام، نجف همه ي وجود ما را گرفته است، هيچ مكاني جاي نجف را براي 

من نمي گيرد.
اين سال آخر هر روز يك ساعت را به وادي السالم مي رفت. نمي دانم در 
اين يك ساعت چه مي كرد، اما هر چه بود حال عجيب معنوي براي او ايجاد 

مي كرد.
اين را هم از استاد معنوي خودش مرحوم آيت اهلل كشميري و آقا سيد علي 

قاضي فراگرفته بود.  
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دوستانشهيد

هادي يك انسان بسيار عادي بود. مثل بقيه تنها تفاوت او عمل دقيق به 
دستورات دين بود. 

براي همين در مسير خودسازي و عرفان قرار گرفت.
اما مسير عرفاني زندگي او در نجف به چند بخش تقسيم مي شود. مانند 
آنچه كه بزرگان فلسفه و عرفان گفته اند، مسير من الخلق الي الحق و ... به 

خوبي طي نمود.
هادي زماني كه در نجف در محضر بزرگان تحصيل مي كرد، نيمي از روز 

را مشغول تحصيل و بقيه را مشغول كار بود. 
در ابتدا براي انجام كار حقوق مي گرفت، اما بعدها كارش را فقط براي 

رضاي خدا انجام مي داد.
شهريه نمي گرفت براي كاري كه انجام مي داد مزد نمي گرفت. حتي اگر 

كسي مي خواست به او مزد بدهد ناراحت مي شد. 
منزل بسياري از طلبه ها و برخي مساجد نجف را لوله كشي كرد اما مزد 

نگرفت!
توكل و اعتماد عجيبي به خدا داشت. يك بار به هادي گفتم: تو كه شهريه 
نمي گيري براي كار هم پول نمي گيري پس هزينه هاي خودت را چطور تأمين 

مي كني؟
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هادي گفت: بايد براي خدا كار كرد، خدا خودش هواي ما را دارد. گفتم: 
اين درست، اما ...

يادم هست آن روز منزل يكي از دوستانش بوديم. هادي بعد از صحبت 
من، مبلغ بسيار زيادي را از جيب خودش بيرون آورد و به دوستش داد و 

گفت:  هر طور صالح مي داني مصرف كن!
به نوعي غير مستقيم به من فهماند كه مشكل مالي ندارد.

٭٭٭
خانه اي وسيع و قديمي در نجف به هادي سپرده شده بود تا از آن نگهداري 

کند.
 او در يکي از اتاق هاي کوچک و محقر آن سکونت داشت.

از  او  بود.  داده  اختصاص  مطالعه  و  عبادت  به  خانه  در  را  وقتش  بيشتر 
صاحب خانه اجازه گرفته بود تا زائران تهي دستي که پولي ندارند را به آن 

خانه بياورد و در آنجا به آن ها اسکان دهد. 
براي زائران غذا درست مي کرد. در بيشتر کارها کمک حالشان بود. اگر 
زائري هم نبود، به تهي دستان اطراف خانه سکونت مي داد و در هيچ  حالي از 

کمک دادن دريغ نمي کرد. 
آن خانه  حدود صد سال قدمت داشت و بسيار وسيع بود، شايد هر کسي 

جرئت نمي کرد در آن زندگي کند. 
بعد از شهادت هادي آن را به طلبه ي ديگري سپردند، اما آن طلبه نتوانست 

با ظلمت و وحشت آن خانه کنار بيايد!
به زائران و مهمانان مي داد و  اتاق ها را  نزديک مي شد هادي  اربعين که 

خودش يک گوشه مي خوابيد.
گاهي پتوي خودش را هم به آن ها مي بخشيد. او عادت کرده بود که بدون 

بالش و لوازم گرمايشي بخوابد. 
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يک بار مريض شده بود خودش در سرما در راهروي خانه خوابيد اما اتاق 
را که گرم بود در اختيار زائران راهپيمايي اربعين قرار داد. 

او در اين مدت با پيرمرد نابينايي آشنا شده بود و کمک هاي زيادي به او 
کرده بود. حتي آن پيرمرد نابينا را براي زيارت به کربال هم برده بود.

هادي زماني كه مشغول كارهاي عرفاني و ذكر و خلوت شده بود، كمتر با 
ديگران حرف مي زد.

اين هم از توصيه هاي بزرگان است كه انسان در ابتداي راه سكوت را بر 
هر كاري مقدم بدارد. 

هادي مي دانست بسياري از معاشرت ها تأثير منفي در رشد معنوي انسان 
دارد، لذا ارتباط خود را با بيشتر دوستان در حد يك سالم و عليك پايين 

آورده بود. 
پنهان  را  معنوي  مسائل  از  خيلي  يعني  بود.  شده  كتوم  بسيار  اواخر  اين 

مي كرد. از طرفي تا آنجا كه امكان داشت در راه خدا زحمت مي كشيد.
هر زائري كه به نجف مي آمد، به خانه ي خودش مي برد و از آن ها پذيرايي 

مي كرد. 
هيچ وقت دوست نداشت كه ديگران فكر كنند كه آدم خوبي است. اين 

سال آخر روزه داري و ديگر مراقبت هاي معنوي را بيشتر كرده بود. 
تا اينكه ماجراي مبارزه با داعش پيش آمد، هادي آنجا بود كه از خلوت 

معنوي خود بيرون آمد. 
او به قول خودش مرد ميدان جهاد بود شجاعتش را هم قباًل اثبات كرد. 

حاال هم ميدان مبارزه ايجاد شده بود.
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دستسوخته
سيدروحاهللميرصانع

از باالترين ويژگي هاي آقا هادي كه باعث شد در اين سن كم، ره صدساله 
را يك شبه طي كند طهارت دروني او بود. 

بر خالف بسياري از انسان ها كه ظاهر و باطن يكساني ندارند، هادي بسيار 
پاك و صاف و بدون هر گونه ناپاكي بود. حرفش را مي زد و اگر اشكالي در 

كار خودش مي ديد، سعي در برطرف نمودن آن داشت.
يادم هست اواخر سال 1390 آمد و در حوزه ي كاشف الغطا نجف مشغول 

تحصيل شد. بعد از مدتي كار پيدا كرد و ديگر از شهريه استفاده نكرد.
آن اوايل به هادي گفتم: نمي خواي زن بگيري؟

مي خنديد و مي گفت: نه، فعاًل بايد به درس و بحث برسم. 
سال بعد وقتي درباره ي زن و زندگي با او صحبت مي كردم، احساس كردم 
بدش نمي آيد كه زن بگيرد. چند نفر از طلبه هاي هم مباحثه با هادي متأهل 

شده بودند و ظاهراً در هادي تأثير گذاشته بودند.
يك بار سر شوخي را باز كرد و بعد هم گفت: اگر يه وقت مورد خوبي 

براي من پيدا كردي، من حرفي براي ازدواج ندارم. 
گفت:  و  آمد  ديدنم  به  بار  يك  گذشت.  روزي  چند  صحبت  اين  از 
مي خواهم براي پياده روي اربعين به بصره بروم و مسير طوالني بصره تا كربال 

را با پاي پياده طي كنم. 
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كار  اين  با  بود  نشده  هماهنگ  هنوز  او  اقامت  كارت  اينكه  به  توجه  با 
مخالفت كردم اما هادي تصميم خودش را گرفته بود. 

آن روز متوجه شدم كه پشت دست هادي به صورت خاصي زخم شده، 
فكر مي كنم حالت سوختگي داشت. دست او را ديدم اما چيزي نگفتم.

هادي به بصره رفت و ده روز بعد دوباره تماس گرفت و گفت: سيد امروز 
رسيديم به نجف، منزل هستي بيام؟

گفتم: با كمال ميل، بفرماييد.
هادي به منزل ما آمد و كمي استراحت كرد. بعد از اينكه حالش كمي 
جا آمد، با هم شروع به صحبت كرديم. هادي از سفر به بصره و پياده روي تا 
نجف تعريف مي كرد، اما نگاه من به زخم دست هادي بود كه بعد از گذشت 

ده روز هنوز بهتر نشده بود!
صحبت هاي هادي را قطع كردم و گفتم: اين زخم پشت دست براي چيه؟ 

خيلي وقته كه مي بينم. سوخته؟
نمي خواست جواب بده و موضوع را عوض مي كرد. اما من همچنان اصرار 

مي كردم.
باالخره توانستم از زير زبان او حرف بكشم!

مدتي قبل در يكي از شب ها خيلي اذيت شده بود. مي گفت كه شيطان با 
شهوت به سراغ من آمده بود. من هم چاره اي كه به ذهنم رسيد اين بود كه 

دستم را بسوزانم!
من مات و مبهوت به هادي نگاه مي كردم. درد دنيايي باعث شد كه هادي 
از آتش شهوت دور شود. آتش دنيا را به جان خريد تا گرفتار آتش جهنم 

نشود. 
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دوست
حاجباقرشيرازي

حدود پنجاه سال اختالف سني داشتيم. اما رفاقت من با هادي حتي همين 
حاال كه شهيد شده بسيار زياد است! روزي نيست كه من و خانواده ام براي 
هادي فاتحه نخوانيم. از بس كه اين جوان در حق ما و بيشتر خانواده هاي اين 

محل احسان كرد.
من كنار مسجد هندي مغازه دارم. رفاقت ما از آنجا آغاز شد كه مي ديدم 
يك جوان در انتهاي مسجد مشغول عبادت و سجده شده و چفيه اي روي 

سرش مي كشد! 
بلند مي شد و به صف جماعت  موقعي كه نماز آغاز مي شد، اين جوان 

ملحق مي شد. نمازهاي اين جوان هم بسيار عارفانه بود.
چند بار او را ديدم. فهميدم از طلبه هاي با اخالص نجف است. يك بار 

موقعي كه مي خواست ُمهر بردارد با هم مواجه شديم و من سالم كردم. 
اين جوان خيلي با ادب جواب داد. روز بعد دوباره سالم و عليك كرديم. 
گفتم:  است.  ايراني  فهميدم  ديدم.  دوباره  را  ايشان  بعد  روز  دو  يكي 

چطوريد، اسم شما چيست؟ اينجا چه كار مي كنيد؟
نگاهي به چهره ي من انداخت و گفت: يك بنده ي خدا هستم كه مي خوام 

در كنار اميرالمؤمنين 7 درس بخوانم.
كمي به من برخورد. او جواب درستي به من نداد، گفتم: 
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من هم مثل شما ايراني هستم، اهل شيراز و پدرم از علماي اين شهر بوده، 
مي خواستم با شما كه هم وطن من هستي آشنا بشم.

لبخندي زد و گفت: من رو ابراهيم صدا كنيد. تو اين شهر هم مشغول درس 
هستم. بعد خداحافظي كرد و رفت.

اين اولين ديدار ما بود. شايد خيلي برخورد جالبي نبود اما بعدها آن قدر 
رابطه ي ما نزديك شد كه آقا هادي رازهايش را به من مي گفت.

مدتي بعد به مغازه ي ما رفت و آمد پيدا كرد. دوستانش مي گفتند اين جوان 
طلبه ي سخت كوشي است، اما شهريه نمي گيرد. 

يك بار گفتم: آخه براي چي شهريه نمي گيري؟ 
گفت: من هنوز به اون درجه نرسيدم كه از پول امام زمان )عج( استفاده 

كنم. گفتم: ُخب خرجي چي كار مي كني؟ خنديد و گفت: مي گذرونيم...
يك روز هادي آمد و گفت: اگه كسي كار لوله كشي داشت بگو من انجام 

مي دم، بدون هزينه. فقط تو روزهاي آخر هفته.  
گفتم: مگه بلدي!؟ گفت: ياد گرفتم، وسايل الزم براي اين كار رو هم تهيه 

كردم. فقط پول لوله را بايد بپردازند.
گفتم: خيلي خوبه، براي اولين كار بيا خونه ي ما!

ساعتي بعد هادي با يك گاري آمد! وسايل لوله كشي را با خودش آورده بود. 
خوب يادم هست كه چهار شب در منزل ما كار كرد و كار لوله كشي براي 
آشپزخانه و حمام را به پايان رساند. در اين مدت جز چند ليوان آب هيچ 

چيزي نخورد.
هر چه به او اصرار كرديم بي فايده بود. البته بيشتر مواقع روزه بود. اما هادي 
لوله كشي  براي  ابراهيم مي شناختيم هيچ مزدي  به اسم  او را  ما  يا همان كه 
خانه ي مردم نجف نمي گرفت و هيچ چيزي هم در منزل آن ها نمي خورد! 

رفاقت ما با ايشان بعد از ماجراي لوله كشي بيشتر شد ...
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حاجباقرشيرازي

دوستي من با هادي ادامه داشت. زماني كه هادي در منزل ما كار مي كرد او 
را بهتر شناختم. 

بسيار فعال و با ايمان بود. حتي يك بار نديدم كه در منزل ما سرش را باال 
بياورد. 

چند بار خانم من، كه جاي مادر هادي بود، برايش آب آورد. هادي فقط 
زمين را نگاه مي كرد و سرش را باال نمي گرفت. 

من همان زمان به دوستانم گفتم: من به اين جوان تهراني بيشتر از چشمان 
خودم اطمينان دارم.

بعد از آن، با معرفي بنده، منزل چند تن از طلبه ها را لوله كشي كرد. كار 
لوله كشي آب در مسجد را هم تكميل كرد. 

من و هادي خيلي رفيق شده بوديم. ديگر خيلي از حرف هايش را به من 
مي زد.

يك بار بحث خواستگاري پيش آمد. رفته بود منزل يكي از سادات علوي. 
آنجا خواسته بود كه همسر آينده اش پوشيه بزند. ظاهراً سر همين موضوع 

جواب رد شنيده بود.
جاي ديگري صحبت كرد. قرار بود بار ديگر با آمدن پدرش به خواستگاري 

برود كه ديگر نشد.
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اين اواخر ديگر در مغازه ي ما چاي هم مي خورد! اين يعني خيلي به ما 
اطمينان پيدا كرده بود. 

يك بار با او بحث كردم كه چرا براي كار لوله كشي پول نمي گيري؟ ُخب 
نصف قيمت ديگران بگير. تو هم خرج داري و...
هادي خنديد و گفت:  خدا خودش مي رسونه. 

دوباره سرش داد زدم و گفتم: يعني چي خدا خودش مي رسونه؟ 
بعد با لحني تندگفتم: ما هم بچه آخوند هستيم و اين روايت ها را شنيده ايم. 
اما آدم بايد براي كار و زندگي اش برنامه ريزي كنه، تو پس فردا مي خواي زن 

بگيري و...
هادي دوباره لبخند زد و گفت: آدم براي رضاي خدا بايد كار كنه، اوستا 

كريم هم هواي ما رو داره، هر وقت احتياج داشتيم برامون مي فرسته.
من فقط نگاهش مي كردم. يعني اينكه حرفت را قبول ندارم. هادي هم مثل 

هميشه فقط مي خنديد!
بعد مكثي كرد و ماجراي عجيبي را برايم تعريف کرد. باور کنيد هر زمان 

ياد اين ماجرا مي افتم حال و روز من عوض مي شود. 
آن شب هادي گفت: شيخ باقر، يه شب تو همين نجف مشكل مالي پيدا 

كردم و خيلي به پول احتياج داشتم. 
اصاًل هم  مثل هميشه رفتم توي حرم و مشغول زيارت شدم.  آخر شب 

حرفي درباره ي پول با موال اميرالمؤمنين 7 نزدم. 
همين كه به ضريح چسبيده بودم، يه آقايي به سر شانه ي من زد و گفت:  آقا 

اين پاكت مال شماست. 
برگشتم و ديدم يك آقاي روحاني پشت سر من ايستاده. او را نمي شناختم. 

بعد هم بي اختيار پاكت را گرفتم. 
هادي مکثي کرد و ادامه داد: بعد از زيارت راهي منزل شدم. پاكت را باز 
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كردم. با تعجب ديدم مقدار زيادي پول نقد داخل آن پاكت است!
هادي دوباره به من نگاه كرد و گفت: شيخ باقر، همه چيز زندگي من و 

شما دست خداست. 
من براي اين مردم ضعيف، ولي با ايمان كار مي كنم. خدا هم هر وقت 

احتياج داشته باشم برام مي ذاره تو پاكت و مي فرسته!
خيره شدم توي صورتش. من مي خواستم او را نصيحت كنم، اما او واقعيت 

اسالم را به من ياد داد. 
واقعًا توكل عجيبي داشت. او براي رضاي خدا كار كرد. خدا هم جواب 

اعمال خالص او را به خوبي داد.
اينکه  مي کردند.  تعريف  هادي  خصلت  اين  از  همه  که  شنيدم  بعدها 
کارهايش را خالصانه براي خدا انجام مي داد. يعني براي حل مشکل مردم کار 

مي کرد اما براي انجام کار پولي نمي گرفت. 
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هادي در كنار درس خواندن براي طلبه ها صحبت مي كرد و به شرايط روز 
عراق و موقعيت آمريكا و دشمني اين كشور با مسلمانان اشاره مي كرد. 

حاال ديگر زبان عربي را به خوبي تكلم مي كرد. خيلي از طلبه ها عاشق 
هادي شده بودند.

به خانه ي خودش دعوت  بارها دوستان را  با درآمد شخصي خودش  او 
مي كرد و براي آن ها غذا درست مي كرد. 

منزل هادي محل رفت و آمد دوستان ايراني نيز شده بود. در ايام اربعين، 
و  پز  و  مشغول پخت  و خودش  آماده مي كرد  زائران  اسكان  براي  را  خانه 

پذيرايي از زائران ابا عبداهلل الحسين 7 مي شد. 
برخي از دوستان عراقي هادي مي گفتند: تو نمي ترسي كه در اين خانه ي 

بزرگ و قديمي و ترسناك، تك و تنها زندگي مي كني؟
هادي هم مي گفت: اگر مثل من مدت ها كنار خيابان خوابيده بوديد قدر 

اين خانه را مي دانستيد! 
بعد از آن رفت و آمد هادي با منازل دوستان طلبه اش بيشتر شد. در اين 
رفت و آمدها متوجه شد كه بيشتر دوستان طلبه، از خانواده هاي مستضعف 
از  كه  مي كنند  زندگي  منازلي  در  خانواده ها  اين  از  بسياري  هستند.  نجف 

نيازهاي اوليه محروم است.
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اين خانه ها آب لوله كشي نداشت. با اينكه آب لوله كشي تا مقابل درب 
خانه آمده بود، اما آن ها بضاعت مالي براي لوله كشي نداشتند. 

اين موضوع بسيار او را رنج مي داد. براي همين به تهران آمد و به سراغ 
دوستانش رفت.

دستگاه هاي مربوط به لوله كشي را خريد و چند روزي در مغازه ي يكي از 
دوستانش ماند تا نحوه ي لوله كشي با لوله هاي جديد پالستيكي را ياد بگيرد. 

تا عصر  تهيه كرد و راهي نجف شد. حاال صبح  را الزم داشت  هر چه 
در كالس درس مشغول بود و بعد از ظهرها لوله تهيه مي كرد و به خانه ي 

طلبه هاي نجف مي رفت.    
از خود طلبه ها كمك مي گرفت و منازل مردم مستضعف، ولي مؤمن نجف 

را لوله كشي آب مي كرد. 
خستگي براي اين جوان معنا نداشت. از صبح زود تا ظهر سر كالس بود. 
بعد هم كمي غذا مي خورد و سوار بر دوچرخه اي كه تازه خريده بود راهي 

مي شد و در خانه هاي مردم مشغول كار مي شد.
برخي از دوستان هادي نمي فهميدند! يعني نمي توانستند تصور كنند كه 
يك طلبه كه قرار است لباس روحاني بپوشد چرا اين كارها را انجام مي دهد؟! 
برخي فكر مي كردند كه لباس روحانيت يعني آهسته قدم برداشتن و ذكر 

گفتن و دعا كردن و...
براي همين به او ايراد مي گرفتند. حتي برخي ها به اينکه او با دوچرخه به 

حوزه  مي آيد ايراد مي گرفتند!
اما آن ها كه با روحيات هادي آشنا بودند مي فهميدند كه او اسالم واقعي 

را شناخته. 
و  اسالم  به  خدمت  لباس  يعني  روحانيت  لباس  كه  داشت  اعتقاد  هادي 

مسلمين به هر نحو ممكن. 
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اما دوستان  از حضور هادي در نجف مي گذشت  اينكه فقط دو سال  با 
زيادي پيدا كرده بود. برخي جوانان طلبه، كه كاري جز مطالعه و درس و 
بحث نداشتند، با تعجب به كارهاي هادي نگاه مي كردند. او در هر كاري كه 

وارد مي شد به بهترين نحو عمل مي كرد.
كم كم خيلي ها فهميدند كه هادي در كنار درس مشغول لوله كشي آب 

براي خانه هاي مردم محروم شده. 
هادي با اين كار كه بيشتر مخفيانه انجام مي شد خدمت بزرگي با خانواده هاي 

طاّلب مي كرد.
اخالص و تقوا و ايمان هادي اثر خود را گذاشته بود. او هر جا مي رفت 
مي خواست گمنام باشد. هيچ گاه از خودش حرفي نمي زد. هرگز نديديم كه 
به خاطر پول كاري را انجام دهد. اما خدا محبت او را به دل همه انداخته بود. 

بعد از شهادت همه از اخالص او مي گفتند. 
چندين نفر را مي شناختم که در تشييع هادي شرکت کردند و مي گفتند: 

ما مديون اين جوان هستيم و بعد به لوله کشي آب منزلشان اشاره مي کردند.
هادي غير از حوزه هر جاي ديگر هم كه وارد مي شد بهترين نظرات را 

ارائه مي كرد.
در مسائل امنيتي به خاطر تجربه ي بسيج و فتنه ي 1388 بسيار مسلط بود. 
از طرفي ديدگاه هاي فرهنگي او به جهت تجربه ي فعاليت در مسجد بسيار 

موؤثر بود. 
شايد به همين خاطر بود كه مسئوالن حشدالشعبي به اين طلبه ي ايراني بسيار 

عالقه پيدا كردند.
به كار هنري و  او  بود.  زياد شده  نيروهاي مردمي  با  رفت و آمد هادي 
ساخت فيلم عالقه داشت و اين روند را بين نيروهاي حشدالشعبي گسترش داد.
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برکت

بركت در مال چيزي نيست كه با مفاهيم مادي و دنيايي قابل بحث و توجيه 
باشد.

برخي افراد بودند كه آنچه را كه خدا در اختيارشان نهاده بود براي رفع 
مشكالت مردم قرار مي دادند و خدا هم از خزانه ي غيب خود مشكالت مالي 

آن ها را برطرف مي كرد.
مثاًل، شهيد ابراهيم هادي. دوستي مي گفت: يک شب ابراهيم را ديدم که 

در کوچه راه مي رود. پرسيدم: کاري داري؟
گفت: از صبح تا به حال کسي از بندگان خدا را نديدم که مشکل مالي 

داشته باشد و من بتوانم مشکل او را برطرف کنم. براي همين ناراحتم.
ابراهيم هادي هيچ گاه پول را براي خودش نخواست، بلكه با پولي كه به 

دستش مي رسيد مشكالت بسياري از رفقا را برطرف مي كرد.
بارها شده بود كه مسافركشي مي كرد و پول آن را خرج هيئت و يا افراد 

نيازمند مي كرد.
اين ويژگي هاي شهيد ابراهيم هادي براي هادي ذوالفقاري خيلي جالب 

بود. 
هادي ذوالفقاري ابراهيم را خيلي دوست داشت براي همين سعي مي كرد 

مانند اين شهيد عزيز با درآمد خودش مشكالت مردم را برطرف كند.
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يادم هست كه در تهران تصوير نسبتًا بزرگ شهيد ابراهيم هادي را جلوي 
موتور نصب كرده بود و اين طرف و آن طرف مي رفت. 

هادي هم از خدا خواسته بود كه بتواند گره از مشكالت خلق خدا برطرف 
كند.

بايد اشاره كرد كه نشستن و دعا كردن، براي اينكه خداوند بركت خود را 
نازل كند، در هيچ روايتي وارد نشده. 

هادي  كه  زماني  كند.  تالش  بايد  برسد،  جايي  به  مي خواهد  اگر  انسان 
ذوالفقاري در تهران بود و در بازار آهن فعاليت مي كرد، هميشه دست خير 

داشت. خصوصًا براي هيئت ها بسيار خرج مي كرد. 
هادي مي گفت بايد مجلس امام حسين 7 پررونق باشد. بايد اين بچه ها 

كه به هيئت مي آيند خاطره ي خوشي داشته باشند.
هر بار كه براي هيئت و يا كارهاي فرهنگي مسجد احتياج به كمك مالي 
داشتيم اولين كسي كه جلو مي آمد هادي بود. هميشه آماده بود براي هزينه 

كردن.
بازار  اين همه پول مي ياري؟ مگه توي  به هادي گفتم: از كجا  بار  يك 

چقدر بهت حقوق مي دن؟
خنديد و گفت: از خدا خواستم كه هميشه براي اين طور كارها پول داشته 

باشم. خدا هم كمكم مي كنه.
پرسيدم: چطوري؟

گفت: بايد تالش كرد. بعد ادامه داد: براي اينكه برخي خرج ها رو تأمين 
كنم، بعد از كار بازار آهن، با موتور كار مي كنم. بار مي برم، مسافر و... خدا 

هم توي پول ما بركت قرار مي ده. 
هادي در نجف هم دست از اين كارها بر نمي داشت. 

بسياري از طلبه هاي نجف از فعاليت هاي هادي مي گفتند و اينكه نمي دانستند 
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به يادگار  اما كارهاي خير ماندگاري از خود  هادي از كجا پول مي آورد، 
مي گذارد.

زماني كه هادي شهيد شد، چند نفر از طلبه ها آمدند و خاطرات خود را از 
هادي بيان كردند.

يكي مي گفت: اين عبايي را كه دارم هادي برايم خريد، ديگري به نعلين 
خود اشاره كرد.

يكي ديگر از آن ها از لوله كشي آب خانه اش مي گفت و...
اواخر  اين  مي كرد.  نجف كار  در  اين كارها  هزينه ي  تأمين  براي  هادي 
كاري كرده بود كه مسئوالن گروه هاي نظامي مردمي )حشدالشعبي( حسابي 

به او اطمينان داشتند. 
هميشه پول در اختيار او مي گذاشتند تا براي كارهاي فرهنگي كه در نظر 

دارد هزينه كند.
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مي گويند تاريخ مرتب تكرار مي شود، فقط اسم ها عوض مي شود، وگرنه 
بسياري از اتفاقات سال ها و قرن هاي گذشته، با نام هايي جديد تكرار مي گردد.

از روزي كه بيداري اسالمي منطقه ي ما را فراگرفت، آمريكا و اسرائيل 
به راه  با كمك حاكمان فاسد منطقه، يك نوع كودتا را در كشور سوريه 

انداختند. 
آنان مي خواستند وانمود كنند كه سوريه هم مانند تونس و ليبي و مصر و 

بحرين و ... درگير بيداري اسالمي شده!
اما تفاوت آشكار بحران سوريه با ديگر كشورها، حضور تروريست هاي 

صدها كشور در غالب قيام مسلحانه ضد دولت سوريه بود!
از محور مقاومت را  تاوان حمايت  نبود كه دولت مردمي سوريه  شكي 

پرداخت مي كرد. 
تروريست هاي سوري صدها انسان بي گناه را فقط به جرم حمايت از دولت 

قانوني اين كشور به خاك و خون كشيدند. 
آنچه كه ما از خوارج زمان اميرالمؤمنين علي 7 شنيده بوديم در رفتار 
اين قوم وحشي مشاهده كرديم. دولت هايي كه ادعا مي كردند نظام سوريه 
ظرف شش ماه نابود خواهد شد، شاهد بودند كه گروه هاي مردمي به حمايت 

از دولت سوريه برخواستند.
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مدتي بعد خشن ترين گروه هاي مسلح در غالب دولت اسالمي عراق و شام 
)با نام داعش( اعالم موجوديت كرده و حمالت گسترده اي را آغاز كردند. 

آنان روي فاسدترين ظالمان تاريخ را سفيد كردند. كارهايي از اين قوم سر 
زد كه تاريخ از نوشتن آن شرم دارد!

اما همه مي دانستند كه اسرائيل و حامي هميشگي آن يعني آمريكا عامل 
اصلي ايجاد و حمايت داعش هستند. 

اوايل سال 1393 داعش توانست در عراق براي خودش زمينه ي نفوذ را 
فراهم كند.

وابسته  نيروهاي  خيانت  با  ديگر  منطقه ي  چندين  و  موصل  شهر  سپس 
به صدام، به اشغال داعش درآمد. آنان هزاران شيعه و سني را تنها به جرم 

مخالفت با نظرات داعش اعدام كردند. 
اوضاع عراق عجيب و غريب شد. آيت اهلل سيستاني حكم جهاد صادر كرد. 

صدها زن و مرد شيعه و سني آماده ي مبارزه با داعش شدند.
هادي در اين ايام در حوزه ي نجف مشغول تحصيل بود. با اعالم حكم 
جهاد، از مسئوالن نيروهاي مردمي )حشدالشعبي( تقاضا كرد كه با اعزام او به 
جبهه ي نبرد با داعش موافقت كنند. اما مسئول نيروها كه از دوستان هادي بود 

با اعزام او مخالفت كرد.
او سال قبل نيز از آن ها خواسته بود كه براي دفاع از حرم به كشور سوريه 

اعزام شود اما مخالفت شده بود.
اين بار تقاضاي مكرر او جواب داد. هادي توانست خود را به جمع نيروهاي 

مردمي برساند. 
او از زماني كه در ايران بود، در كارهاي هنري فعاليت داشت. توليد فيلم و 

عكس از برنامه هاي شهدا و ... از كارهاي او بود. 
بود.  مردمي عراق آغاز كرده  نيروهاي  را در غالب  برنامه ها  حاال همين 
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تهيه ي فيلم، خبر و عكس از نبردهاي شجاعانه ي نيروهاي مردمي.
هادي هر جا قدم مي گذاشت از شهدا مي گفت؛ از ابراهيم هادي، از شهيد 

دين شعاري و... 
دفاع  شهيدان  خاطرات  از  حشدالشعبي  فرماندهان  و  رزمندگان  براي  او 
با فرهنگ شهادت آشنا مي كرد. آن ها تشنه ي  را  مقدس مي گفت و آن ها 

فرهنگ انقالبي بسيجيان ما شده بودند. 
اين عطش باعث شد كه فرماندهان حشدالشعبي از هادي بخواهند براي 

تهيه ي چفيه و پيشاني بند و پرچم راهي ايران شود. 
آن ها مبلغي حدود صد ميليون تومان در اختيار هادي قرار دادند تا براي 

تهيه ي اين اغالم به ايران برگردد.
آن قدر در عراق به او اعتماد پيدا کردند که اين مبلغ پول را به او دادند و 
خواستند هر چه سريع تر، اين اقالم فرهنگي به کساني که در خط مقدم جنگ 

عليه داعش هستند برسد.
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از شخصي پرسيدم: از حركت اربعين امسال كه بيش از بيست ميليون زائر 
به سوي كربال رفتند چه چيزي فهميدي؟

گفت: يعني اينكه در كربال خون بر شمشير پيروز شد. اگر آن روز كاروان 
عاشورا همگي به شهادت رسيدند، اما در واقع پيروز شدند كه بعد از قرن ها 
اين گونه از آن ها ياد مي شود و مردم در مسير آن ها اين گونه قدم بر مي دارند.

يادم هست چند ماه قبل و زماني كه تكريت به دست نيروهاي مردمي آزاد 
شد، يكي از انديشمندان غربي گفته بود: آنچه امروز در عراق اتفاق مي افتد 

يعني پيروزي عقيده و آرمان امام خميني )ره(.
)امام(  با  سال  هشت  عراقي ها  كه  مي كنم  تعجب  داد:  ادامه  اين شخص 
پدران  فرزندان همان  اما حاال رزمندگان عراقي كه  خميني جنگ كردند، 
هستند، براي نبرد با دشمني به نام داعش به الگوهايي متوسل مي شوند كه 

رزمندگان ايراني از آن استفاده مي كردند.
اين شخص ادامه مي دهد: استفاده از نمادهايي مانند چفيه و پيشاني بند و 
روحيات معنوي خاص رزمندگان ايراني، براي عراقي ها چنان انگيزه اي ايجاد 

كرد كه شهر تكريت، مهم ترين پايگاه حزب بعث را به راحتي آزاد كردند.
اين شخص به نام گذاري يكي از خيابان هاي بغداد به نام امام خميني )ره( 
اشاره كرده و مي گويد: اين ها همه بيانگر اين مطلب است كه تفكر انقالب 
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اسالمي ايران به دل همه ي مردم كشورهاي مردمي خاورميانه صادر شده. از 
لبنان و سوريه و فلسطين تا عراق و يمن و...

ايراني ها بر اساس تفكر امام معصوم خود يعني ابا عبداهلل الحسين 7 وارد 
ميدان مبارزه شدند و زير بار ذلت نرفتند. و حاال همين تفكر ميان ملت هاي 

مسلمان و آزاده در حال رشد است. 
مردم عراق نيز همين شعار را الگوي خود قرار داده اند و مشغول نبرد با 
نيروهاي داعش هستند. هادي زماني كه وارد نيروهاي مردمي شد، به عنوان 

يك الگو مورد توجه رزمندگان عراقي قرار گرفت. 
او هميشه تصوير مقام معظم رهبري را روي سينه داشت. همين كار باعث 

شد كه بسياري از دوستان او نيز كه عراقي بودند همين كار را انجام دهند. 
او به مسائل معنوي بسيار توجه مي كرد. نماز شب و اخالص او مورد توجه 
رزمندگان عراقي قرار گرفت. در راستاي همين تأثيرگذاري بود که بحث 
چفيه و پيشاني بند را مطرح کرد. فرماندهان حشدالشعبي که به او اعتماد کامل 

داشتند، او را با صد ميليون تومان پول به ايران فرستادند.
او اجازه داشت هر طور که مي خواهد خرج کند، اما هادي رعايت مي کرد 
که از آن پول براي خودش خرج نکند. گاهي آن قدر رعايت مي کرد که 

بيسکوييت را جايگزين وعده ي غذايي مي کرد!
با اينکه پول زيادي براي خريد اقالم به همراه داشت اما حواسش بود که 
اين پول که  به ريال  براي ريال  بهترين جنس ها را بخرد. دقت مي کرد که 

توسط مردم عراق تهيه شده زحمت بکشد تا بيهوده هدر نرود. 
براي مثال براي تهيه ي چفيه از تهران به يزد رفت تا از كارخانه و ارزان تر 
تا  مي آورد  خانه  به  و  بود  کرده  چاپ  تهران  در  را  پيشاني بندها  کند.  تهيه 

خواهرانش آن ها را بريده و آماده کنند. 
او سعي مي کرد کاري که انجام مي دهد، به نحو احسن باشد.
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خواهرش مي گفت:  گاهي از نجف زنگ مي زد مي گفت به چيزي نياز پيدا 
کرده، ما سريعًا برايش تهيه مي کردم و مي فرستاديم. 

ماه رمضان که آمده بود آلوچه و چيزهاي ترش خريده بودم! رفت آن ها را 
آورد سر سفره تا با آن ها افطار کند! 

مي گفت: آن قدر در نجف چيزهاي شيرين خورده ام كه االن دوست دارم 
نجف  به  برايش  ترش  همين خوردني هاي  خاطر  به  بخورم.  ترش  چيزهاي 

مي فرستادم.
آخرين باري که به تهران آمد، ايام عرفه و تقريبًا آبان ماه سال 1393 بود. 
رفتار و اخالق هادي خيلي تغيير كرده بود. احساس مي كرديم خيلي بزرگ تر 

شده. 
آن دفعه با مقدار زيادي پول نقد آمده بود! هر روز صبح از خانه بيرون 

مي رفت و شب ها بر مي گشت.  
بعد هم به دنبال خريد لوازم مورد نياز نيروهاي مردمي عراق بود. طراحي 

پرچم، تهيه ي چفيه و سربند و ... از كارهاي او بود.  
مقدار زيادي پارچه ي زرد با خودش آورده بود. ما کمکش کرديم و آن ها 

را بريديم. 
پارچه ها باريِك باريك شد. هادي اسامي حضرت زهرا 3 را رويشان 

ketabha.org

http://www.ketabha.org


پسرك فالفل فروش104

با  از آن ها سربندهاي قشنگي درآورد. همه ي آن سربندها را  چاپ کرد و 
خودش به نجف برد.

در آخرين حضورش در تهران، حدود هشتاد نفر از بچه هاي کانون مسجد 
به مشهد رفتند. 

در آن سفر هادي هم حضور داشت، زحمات زيادي کشيد. او يکي از 
بهترين نيروهاي اجرايي بود. اين مشهد آخرين خاطره ي رفقاي مسجدي با 

هادي رقم زده شد.
٭٭٭

اين  مانند ديگر جوانان  بود،  هادي وقتي در نجف مشغول درس و کار 
مسئوليت خانواده ي  و  تشکيل خانواده دهد  ديد که  را در خودش  توانايي 

جديدي را به دوش بگيرد. 
به اطرافيان گفته بود اگر مورد خوبي سراغ دارند به او معرفي کنند. هادي 

هم مثل همه مالک هايي براي انتخاب همسر در ذهنش داشت.
مالک هاي او بر خالف برخي جوانان نسل جديد، مالک هاي خاص و 

خدايي بود. ديدگاهش دنيوي نبود. او به فراتر از اين چيزها مي انديشيد.
مي گفت  باشد.  داشته  کامل  حجاب  همسرش  مي خواست  دلش  هادي 
دوست ندارم همسرم به شبکه هاي اجتماعي و تلويزيون و... وابستگي غلط 

داشته باشد. 
هادي اخبار را پيگيري مي كرد، اما به راديو و تلويزيون وابستگي و عالقه 

نداشت.
اين  از  خيلي  مي گفت  نمي كرد.  تلف  فيلم ها  و  سريال ها  پاي  را  وقتش 

برنامه ها وقت انسان را هدر مي دهد. 
از نظر او زندگي بدون اين ها زيباتر بود. چند جايي هم در نجف براي 

خواستگاري رفته بود اما... 
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بار آخر با پدرش صحبت كرد و گفت:  بايد عيد نوروز با من به نجف 
بياييد. من رفته ام خواستگاري و از من خواسته اند با خانواده ات به خواستگاري 

بيا.
روزهاي آخر كارهاي خودش را هماهنگ كرد. حدود هزاران چفيه براي 
حشد الشعبي خريد. چندين هزار پرچم و پيشاني بند هم طراحي و چاپ کرد 

و با خودش برد.
خواهرش مي گفت: آخرين بار وقتي هادي به نجف رفت، يک وصيت نامه  
پيدا  كمد  داخل  بود  نشده  هم  پاک نويس  که  معمولي  کاماًل  دست خط  با 

كرديم. 
در آنجا نوشته بود: حجاب هاي امروزي بوي حضرت زهرا 3 نمي دهد 

حجابتان را زهرايي کنيد. 
پيرو خط واليت فقيه باشيد. اگر دنبال اين مسير باشيد، به آن چيزي که 

مي خواهيد مي رسيد همان طور که من رسيدم. راهپيمايي ُنه دي يادتان نرود.
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معراجالسعادهًْ
خواهرشهيد

سال هاي آخر ماه رمضان را به ايران مي آمد. هميشه با ورود به ايران ابتدا به 
مشهد مي رفت و موقع بازگشت به نجف هم به مشهد مي رفت.

در شب هاي ماه رمضان با هم به مسجدالشهدا و مجلس دعاي حاج مهدي 
سماواتي مي رفتيم. 

منصور  حاج  دعاي  مجلس  و  ارك  مسجد  به  هم  با  نيز  شب ها  برخي 
مي رفتيم. چه شب ها و روزهايي بود. ديگر تكرار نمي شود. 

هادي در كنار كارهاي حوزه و تحصيل به كارهاي هنري هم مشغول شده 
بود. 

يادم هست كه در رايانه ي شخصي او تصاوير بسيار زيبايي ديدم كه توسط 
خود هادي كار شده بود؛ تصاوير شهدا كه توسط فتوشاپ آماده شده بود. 

بودن در آن روزها كنار هادي براي ما دنيايي از معرفت بود.
در اين آخرين سفر رفتار و اخالق او خيلي تغيير كرده بود؛ معنوي تر شده 

بود. 
يك شب از برادرم سؤال كردم چطور اين قدر تغيير كردي؟ 

به  مي خواهد  كسي  اگر  واقعًا  معراج السعاد＼.  نام  به  هست  كتابي  گفت: 
معراج يا به سعادت برسد، بايد هر شب يك صفحه از اين كتاب را بخواند. 

بعد كتاب خودش را آورد و از روي كتاب براي ما مي خواند و مي گفت 
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به اين توصيه ها عمل كنيد تا به سعادت برسيد.
مثاًل، يك شب مي گفت: سعي كنيد سكوت شما بيشتر از حرف زدن باشد. 

هر حرفي مي خواهيد بزنيد فكر كنيد كه آيا ضرورت دارد يا نه؟! 
بي دليل حرف نزنيد كه خيلي از صحبت هاي ما به گناه و دروغ و ... ختم 

مي شود. 
شب بعد درباره ي شوخي و خنده زياد حرف زد. اينكه در شوخي ها كسي 
را مسخره نكنيم. افراد را به خاطر لهجه و ... مورد تمسخر قرار ندهيم. البته 

خودش هم قبل از همه اين موارد را رعايت مي كرد.
شب ديگر درباره ي اين صحبت كرد كه در كوچه و خيابان سرتان را باال 

نگيريد. با صداي بلند در جلوي نامحرم حرف نزنيد. 
سعي كنيد سر به زير باشيد. اگر با نامحرم زياد و بي دليل صحبت كند، حيا 

و عفت او از دست مي رود. گوهر يك زن در حيا و عفت اوست.
روز بعد به ميدان انقالب و پاساژ مهستان رفت تا مقداري وسايل الزم براي 

عراق را تهيه كند. 
آن شب وقتي به خانه آمد يك هديه براي ما آورده بود. كتاب معراج السعاد＼ 

را به ما هديه داد.
هنوز اين كتاب را داريم و به توصيه ي هادي آن را مي خوانيم و سعي در 

عمل كردن آن داريم. 

ketabha.org

http://www.ketabha.org


تفكرفرهنگي
سيدکاظمودوستانعراقيشهيد

اين را بارها مشاهده کردم که شخصيت هاي فرهنگي و افرادي که کار 
فرهنگي به خصوص در مسجد را تجربه کرده باشند، در هر کار و مسئوليتي 

وارد شوند، ديدگاه ها و تفکرات فرهنگي خودشان را بروز مي دهند.
هادي نيز همين گونه بود. او در زمينه ي کارهاي فرهنگي و اردويي تجربيات 

خوبي داشت. 
مبارزه مي کرد،  داعش  با  عراقي  رزمندگان  در کنار  ايامي که  در همان 
برخي طرح هاي فرهنگي را ارائه کرد که نشان از روحيه ي باالي فرهنگي او 

بود.
رزمندگان  براي  عيد،  مراسمات  از  يکي  براي  داد  پيشنهاد  بار  يک 

حشدالشعبي هديه تهيه کنيم. 
ما هم اين کار را به خود هادي واگذار کرديم. او هم با مراجعه به چندين 

مرکز فرهنگي هديه ي خوبي تهيه کرد.
هادي در کل سه بار به مأموريت هاي نظامي حشدالشعبي اعزام شد. در 

عمليات آزادسازي منطقه ي بلد در کنار نيروهاي خط شکن بود. 
فرمانده او با آنکه عالقه ي خاصي به هادي داشت، اما خيلي از دست او 

عصباني مي شد!
مي گفت اين پسر خيلي مهربان و دلسوز است اما ترس را نمي فهمد در 
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مقابل نيروهاي داعش بدون ترس جلو مي رود، هر چه مي گوييم مراقب باش 
براي  را  راه  و  اين رزمنده شجاعانه جلو مي رود  نمي شود،  متوجه  انگار  اما 

بقيه ي نيروها باز مي کند. 
هادي نه ترس را مي فهميد و نه خستگي را ...

يک بار فرمانده محور جلوي خود هادي اين حرف ها را ز، هادي وقتي اين 
مطالب را شنيد، گفت: جلوي دشمن نبايد ترس داشت، ما با شهادت ازدواج 

کرده ايم. 
هادي به عنوان تصويربردار به جمع آن ها پيوسته بود، او تصاوير و فيلم هاي 

خاصي را از نزديک ترين نقطه به سنگر تکفيري ها تهيه مي کرد.
از ديگر کارهاي او رساندن آب و تغذيه به نيروهاي درگير در خط مقدم 

بود. 
دستاوردهاي  نمايشگاه  برگزاري  هادي  فرهنگي  کار  مهم ترين  اما 

حشدالشعبي در ايام اربعين بود.
هادي اصرار داشت کارهاي فرهنگي رزمندگان عراقي به اطالع مردم و 
شيعيان رسانده شود. لذا راهپيمايي اربعين را بهترين زمان و مکان براي اين 

کار تشخيص داد. 
واقعًا هم تفکر فرهنگي او جالب بود. هادي يک چادر در نيمه راه نجف به 
کربال راه اندازي کرد و نمايشگاه تصاوير نبرد با داعش را با چينش مناسب در 

مقابل ديد زائران کربال قرار داد.
برادر ناجي مي گفت: هادي براي اين نمايشگاه خيلي زحمت کشيد. کار 
عقب بود و کاروان ها از راه مي رسيدند. هادي گفت که شب ها کمتر بخوابيم 

و کار را به نتيجه برسانيم. 
طي چند شبانه روز هادي بيش از سه ساعت نخوابيد. کار به خوبي انجام شد 

و مخاطب بسياري داشت. 
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اما همين که نمايشگاه آغاز شد، هادي به نجف برگشت!
او عاشق گمنامي بود و نمي خواست کسي بفهمد اين نمايشگاه مهم کار 

او بوده. 
بعد از تجربه ي موفق اين نمايشگاه به سراغ سيد کاظم آمد. 

هادي طرح جديدي براي برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي نبرد با داعش 
در نجف آماده کرده بود. مي خواست در يک فضاي مناسب کار فرهنگي را 

گسترش دهد. 
اعتقاد داشت که تصاوير و فيلم هاي اين مبارزه ي مقدس براي آيندگان 

ثبت شود و همزمان بايد به ديد عموم مردم رسانده شود.
هادي روي اين طرح خيلي کار کرد. اما مسئوالن حشدالشعبي با اين دليل 
که نيرو و شرايط برگزاري اين نمايشگاه را ندارند، طرح را به تعويق انداختند 

تا اينکه هادي براي بار آخر راهي مناطق عملياتي شد.
اما مهم ترين کار فرهنگي که از هادي ديدم مربوط مي شد به کاري که به 

خاطر آن به ايران برگشت. 
هادي تعداد زيادي چفيه و پيشاني بند با نام مقدس يا فاطمـ］الزهرا 3 

آماده کرد و با خودش به عراق آورد.
با  آنان  دادن  پيوند  رزمندگان،  براي  فرهنگي  کار  بهترين  مي دانست  او 

حضرات معصومين، به خصوص مادر سادات، حضرت زهرا 3، است.
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مردميداننبرد
يكيازدوستانعراقيشهيد

نجف  سمت  به  خودرو  يک  با  ما  همراه  ديدم  را  ايشان  که  بار  اولين 
برمي گشتيم. 

موقع اذان صبح بود که به ورودي نجف و کنار وادي السالم رسيديم. هادي 
به راننده گفت: نگه دار.

تعجب کرديم. گفتم: شيخ هادي اينجا چه کار داري؟ 
گفت: مي خواهم بروم وادي السالم. 

گفتم: نمي ترسي؟ اينجا پر از سگ و حيوانات است. صبر کن وسط روز 
برو توي قبرستان.

هادي برگشت و گفت: مرد ميدان نبرد از اين چيزها نبايد بترسد. بعد هم 
پياده شد و رفت.

بعدها فهميدم که مدت ها در ساعات سحر به وادي السالم مي رفته و بر سر 
مزاري که براي خودش مشخص کرده بود مشغول عبادت مي شده.

٭٭٭
از  هادي مرد مبارزه بود. او در ميدان رزم و در مقابل دشمن هم دست 

اعتقاداتش بر نمي داشت. 
هميشه تصوير مقام عظماي واليت را بر روي سينه داشت. براي رزمندگان 

عراقي صحبت مي کرد و آن ها را از لحاظ اعتقادي آماده مي کرد. 
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يادم هست خيلي با اعتقاد به جمعي از رزمندگان عراقي مي گفت: لحظه ي 
شهادت نام مقدس يا حسين 7 را به زبان داشته باشيد تا خود آقا باالي 

سرتان بيايد.
کل وسايل همراه هادي، در همه ي مدت حضور در ميادين نبرد، فقط يک 

ساک دستي کوچک بود. 
تعلقات او از همه ي دنياي مادي بريده شده بود.  

در دوران نبرد خيلي کم غذا مي خورد، مي گفت: شايد بقيه ي رزمندگان 
همين را هم نداشته باشند. کم مي خوابيد و به واقع خودش را براي وصال 

آماده کرده بود.
نبرد هم وظيفه ي روحاني بودن و مبّلغ بودن خود را رها  هادي در خط 

نمي کرد. در آنجا هم، وظيفه ي هر کس را به آن ها متذکر مي شد. 
زماني هم كه احتياج بود در كار تداركات و رساندن آب و آذوقه كمك 

مي كرد. 

ketabha.org

http://www.ketabha.org


انسانالهي
شيخمحمدصبيحاويو...

من همه گونه انسان ديده ام. با افراد زيادي برخورد داشته ام. اما بدون اغراق 
مي گويم كه مثل شيخ هادي را كمتر ديده ام. 

انسان مؤمن، صالح، عابد، زاهد،متواضع، شجاع و... او براي جمع ما خير 
محض بود. 

اين سخنان، نه به خاطر اين است كه او شهيد شده، ما شهيد زياد ديده ايم. 
از زندگي را  به همه ي دوستان روش ديگري  انسان ديگري بود.  اما هادي 

آموخت.
او انسان بزرگي بود، به خاطر اينكه دنيا در چشمش كوچك بود. به همين 

خاطر در هر جمعي وارد مي شد خير محض بود.
بسياري از روزها را روزه دار بود، اما دوست نداشت كسي بداند. از خنده 
زيادي به خاطر غفلت از ياد خدا گريزان بود، اما هميشه لبخند برلب داشت. 

تمام صفات مؤمنين را در او مي ديديم.
هميشه به ما كمك مي كرد. يعني هركسي را كه احتياج به كمك داشت 

ياري مي كرد.
يكبار براي منزل خودم يك تانكر خريدم و نمي دانستم چگونه به خانه 
بياورم، ساعتي بعد ديدم كه هادي تانكر را روي كمرش بسته و به خانه آمد! 

او آنقدر در حق من برادري كرد كه گفتني نيست.
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بعضي روزها از او خبر نداشتيم، او مريض بود و ما بي خبر بوديم. دوست 
نداشت كسي بداند!

از مشكالت و از امور دنيايي حرف نمي زد، انگار كه هيچ مشكلي ندارد. 
اما مي دانستيم كه اينگونه نيست.

خوب درس مي خواند و زود مطلب را مي گرفت. خوب مي فهميد. در كنار 
دروس حوزوي، فعاليت هاي بسياري انجام مي داد.

يكبار در مسير كربال با او همراه بودم. متواضع اما بشاش و خنده رو بود. از 
همه ديرتر مي خوابيد و زودتر بلند مي شد.

كم خوراك و كم خواب بود. اهل عبادت و زيارت بود. وقتي به كنار حرم 
معصومين مي رسيد ديگر در حال خودش نبود. 

همه فن حريف بود. در نبرد و مبارزه، مرد ميدان جهاد و به نوعي فرمانده 
بود، در ديگر كارها نيز همينطور. 

خاكي و افتاده بود. بارها ديدم كه سيني چاي را در دست دارد و به سمت 
برخي نيروهاي ساده مي رود.

عاشق زيارت شب جمعه در كربال بود. وقتي هم كه شهيد شد، چهار روز 
پيكرش گم شده بود، البته اين حرف ها بهانه است. هادي دوست داشت يك 

شب جمعه ي ديگر به كربال برود كه خدا دعايش را مستجاب كرد. 
روز يكشنبه شهيد شد و شب جمعه در كربال و نجف تشييع شد. درست 

در اولين روز فاطميه!
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درخطمقدم
محمدرضاناجي

از مؤسسه ي اسالم اصيل با هادي آشنا شدم. بعد از مدتي از مؤسسه بيرون 
آمد و بيشتر مشغول درس بود. ما در ايام محرم در مسجد هندي نجف همديگر 

را مي ديديم. 
بعد از مدتي بحران داعش پيش آمد. هادي را بيشتر از قبل مي ديدم. من در 

جريان نمايشگاه فرهنگي با او همکاري داشتم. 
يک روز مي خواستم به منطقه ي عملياتي بروم که هادي را ديدم. او اصرار 

داشت با من بيايد. همان روز هماهنگ کردم و با هادي حرکت کرديم.
او خيلي آماده و خوشحال بود. انگار گم شده اش را پيدا کرده. در آنجا 
روي يک کاغذ نوشته بود: عاشق مبارزه با صهيونيست ها هستم. من هم از او 

عکس گرفتم و او براي دوستانش فرستاد.
بعد از چند روز راهي شهر شيعه نشين »بلد« شديم. اين شهر محاصره شده 

بود و تنها يک راه مواصالتي داشت. 
اين مسير تحت اشراف تک تيراندازهاي داعش بود. هر کسي نمي توانست 

به راحتي وارد شهر بلد شود.
صبح به نيروهاي خط مقدم ملحق شديم. هادي با اينکه به عنوان تصويربردار 
آمده بود، اما يک سالح در دست گرفت و مشغول شد. چند تصوير معروف 

را آنجا از هادي گرفتيم.
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همان جا ديدم که هادي پيشاني بندهاي زيباي يا زهرا 3 را بين رزمندگان 
پخش مي کند.

آن روز در تقسيم غذا بين رزمندگان کمک کرد. خيلي خوشحال و سر 
حال بود. 

مي گفت: جبهه ي اينجا حال و هواي دفاع مقدس ما را دارد. اين بچه ها مثل 
بسيجي هاي خود ما هستند.

هادي مدتي در منطقه ي عمليات بلد حضور داشت. در چند مورد پيش روي 
و حمله ي رزمندگان حضور داشت و خاطرات خوبي را از خودش به يادگار 

گذاشت.
در آن ايام هميشه دوربين در دست داشت و مشغول فيلم برداري و عکاسي 

بود.  
يک روز من را ديد و گفت: آنجا را ببين. يک دکل مخابراتي هست که 

پرچم داعش باالي آن نصب شده. بيا برويم و پرچم را پايين بکشيم.
گفتم شايد تله باشد. آن ها منتظرند ببينند چه کسي به اين پرچم نزديک 

مي شود تا او را بزنند. 
در ثاني شما تجربه ي باال رفتن از دکل داري؟ اين دکل خيلي بلند است. 
ممکن است آن باال سرگيجه بگيري. خالصه راضي شد که اين کار را انجام 

ندهد. 
عمليات بلد تمام شد و اين شهر آزاد شد. هادي تقاضاي اعزام به سامرا 
داشت. رفتم و کار اعزام او را انجام دادم. با او راهي منطقه ي سامرا شده و به 

زيارت رفتيم.
سه روز بعد با هم به يک منطقه ي درگيري رفتيم. منطقه  تحت سيطره ي 
داعش بود. من و برخي رزمندگان، خيلي سرمان را پايين گرفته بوديم. واقعًا 

مي ترسيديم.
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هادي شجاعانه جلو مي رفت و فرياد مي زد: التخاف، التخاف ماکوشيئ ... 
نترس، نترس چيزي نيست.

ما آن قدر جلو رفتيم که به دشت باز رسيديم. از صبح تا عصر در آنجا 
محاصره شديم. خيلي ترس داشت. نمي دانستيم چه کنيم اما هادي خيلي شاد 

بود! به همه روحيه مي داد. 
عصر بود که راه باز شد و برگشتيم. از آنجا با هم راهي بغداد شديم. بعد هم 

نجف رفتيم و چند روز بعد هادي به تنهايي راهي سامرا شد.
ما از طريق شبکه هاي اجتماعي با هم در ارتباط بوديم. يک شب وقتي با 
هادي صحبت مي کردم گفت: اينجا اوضاع ما بحراني است! من امروز در يک 

قدمي شهادت بودم. 
او ادامه داد: يک انتحاري پشت سر ما در ميان نيروها منفجر شد. من باالي 
پشت بام خانه بودم که بالفاصله يک انتحاري ديگر در حياط خانه خودش را 

منفجر کرد و...
به منطقه ي  نماند و  به نجف برگشت. زياد در شهر  چند روز بعد هادي 

مقداديه رفت. از آنجا هم راهي سامرا شد. 
دو تن از دوستانم با او رفتند. دوستان من چند روز بعد برگشتند. با هادي 

تماس گرفتم و گفتم: کي برمي گردي؟
گفت: ان شاءاهلل مصلحت ما شهادت است!

من هم گفتم اين هفته پيش شما مي آيم تا با هم فيلم و عکس بگيريم. 
اما چند روز بعد روز دوشنبه بود که از دوستان شنيدم که هادي شهيد شده.
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حاجباقرشيرازي

چند روزي بود كه هادي را نمي ديدم. خبري از او نداشتم. نمي دانستم براي 
جنگ با داعش رفته. 

در مسجد هندي همه از او تعريف مي كردند؛ از اخالق خوب، لب خندان 
و مهم تر اينكه با لوله كشي آب، در منزل بيشتر مردم، يك يادگار از خودش 

گذاشته بود. 
يكي دو بار هم به او زنگ زدم. اما برنداشت. توي گوشي نام او را به عنوان 

»ابراهيم تهراني« ثبت كرده بودم. 
خودش روز اول گفته بود من را ابراهيم صدا كنيد. بچه ي تهران هم بود. 

براي همين شد ابراهيم تهراني.
تا اينكه يك روز به مسجد آمد. خوشحال شدم و سالم عليك كرديم. 

گفتم: ابراهيم تهروني كجايي نيستي؟
مي دانستم در حوزه ي علميه هم او را اذيت كرده اند. او با دوچرخه به حوزه 

و براي كالس مي رفت، اما برخي افراد با اين كار مخالفت مي كردند. 
با اينكه درس و بحث او خوب بود و حسابي مشغول مطالعه بود، اما چون 
در كنار درس مشغول لوله كشي بود، بعضي ها مي گفتند يك طلبه نبايد اين 

كارها را انجام دهد! 
خالصه آن روز كمي صحبت كرديم. 
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من فهميدم كه براي جهاد به نيروهاي حشدالشعبي ملحق شده. 
آن روز در خالل صحبت ها احساس كردم در حال وصيت كردن است. نام 
دو سيد روحاني را برد و گفت: من به داليلي به اين دو نفر كم محلي كردم. از 

طرف من از اين دو نفر حالليت بطلب. 
بعد يكي از اساتيد خودش را نام برد و گفت: اگر من برنگشتم، حتمًا از 
فالني حالليت بطلب. نمي خواهم كينه اي از كسي داشته باشم و نمي خواهم 

كسي از من ناراحت باشد.
مي دانستم آن شيخ يك بار به مقام معظم رهبري توهين كرده بود و ...

او همين طور وصيت كرد و بعد هم رفت.
يك پيرمرد نابينا در محل داشتيم كه هادي با او رفيق بود. او را تر و خشك 

مي كرد. حمام مي برد و...
هميشه هم او را با خودش به مسجد مي آورد. هادي سراغ او رفت و با هم 

به مسجد آمدند.
بعد از نماز بود كه ديگر هادي را نديدم. تا اينكه هفته ي بعد يكي از دوستان 

به مسجد آمد و خبر شهادت او را اعالم كرد. 
من به اعالميه ي او نگاه كردم. تصوير خودش بود اما نوشته بود: شيخ هادي 

ذوالفقاري. اما من او را به نام ابراهيم تهراني مي شناختم.
بعدها شنيدم كه يكي از دوستان شهيد او »ابراهيم هادي« نام داشت و هادي 

به او بسيار عالقه مند بود.
خبر را در مسجد اعالم كرديم. همه ناراحت شدند. پيكر هادي چند روز 

بعد به نجف آمد. همه براي تشييع او جمع شدند. 
وقتي من در خانه گفتم كه هادي شهيد شده، همه ي خانواده ي ما ناراحت 
شدند. همسرم گفت: مي خواهم به جاي مادرش كه در اينجا نيست در تشييع 

اين جوان شركت كنم. 
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بسيار مراسم تشييع با شكوهي برگزار شد. من چنين تشييع با شكوهي را 
كمتر ديده ام. 

پيكر او در همه ي حرمين طواف داده شد و اين گونه با شكوه در ابتداي 
وادي السالم به خاك سپرده شد.

از آن روز تا حاال هيچ روزي نيست كه در منزل ما براي شيخ هادي فاتحه 
خوانده نشود.

هميشه به ياد او هستيم. لوله كشي آب منزل ما يادگار اوست. 
يادم نمي رود. يك هفته بعد از شهادت خوابش را ديدم. 

شد،  چي  كجايي،  شما  گفتم:  شده.  شهيد  هادي  نمي دانستم  خواب  در 
نيستي؟

لبخندي زد و گفت: الحمدهلل به آرزوم رسيدم. 
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اين اواخر كمتر حرف مي زد. زماني كه از تهران برگشته بود بيشتر مشغول 
خودسازي بود. از خودش كمتر مي گفت. به توصيه هاي كتب اخالقي بيشتر 

عمل مي كرد. 
هادي عبادت ها و مسائل ديني را به گونه اي انجام مي داد كه در خفا باشد. 
كمتر كسي از حال و هواي او در نجف خبر داشت. او سعي مي كرد خلوت 

خود را با موالي متقيان اميرالمؤمنين 7 حفظ كند.
با تهران و دوستان و خانواده تماس مي گرفت و  هادي حداقل هر هفته 
او ديده  تغييرات خاصي در  اما در روزهاي آخر  با آن ها بگوبخند داشت، 

مي شد. شماره ي همراه خود را عوض كرد. 
آخرين بار با يكي از دوستانش تماس گرفت. هادي پس از صحبت هاي 
معمول به او گفت: نمي خواي صداي من رو ضبط كني؟! ديگه معلوم نيست 

بتوني با من حرف بزني!
به يكي از دوستان طراح هم گفته بود: من چهره ي جذاب و خوبي ندارم، 
درد  به  بعدها  كن!  آماده  من  عكس هاي  از  قشنگ  طرح  يه  توانستي  اگه 

مي خوره!
با اينكه بارها در عمليات هاي گروه هاي مردمي از طرف سپاه بدر عراق 

شركت كرده بود، اما وصيت نامه اش را قبل از آخرين سفر نوشت!
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 درست در روز 19 بهمن 1393، يعني يك هفته قبل از شهادت.
وصيت نامه ي كاملي نوشت كه توصيه هاي بسيار خوبي در آن داشت. 

عجيب اينكه بيشتر درخواست هايي را كه او در وصيتنامه آورده بود به طرز 
عجيبي اجرا شد.

او بعد از تكميل وصيتنامه راهي مقّر نيروهاي مردمي شد. آن قدر عجله 
داشت كه سجاده اش در اتاقش همين طور باز ماند! بعد هم با دوستانش عازم 

سامرا گرديد.
آن ها در عمليات پاك سازي مناطق اطراف سامرا و ديگر مناطق حضور 

فعال داشتند.
نيروهاي مردمي در چند عمليات قبلي با كمك مشاوران ايراني توانسته 

بودند مناطق مهمي نظير جرف الصخر را از دست داعش پاكسازي كنند.
هادي به همراه ديگر مدافعان حرم، حدود بيست کيلومتر جلوتر از حرم 

عسکريين در سنگرها حضور داشتند. 
آن ها بيشتر شب ها را به حرم مي آمدند و آنجا مي خوابيدند. 

هادي هم كه موقعيت خوبي پيدا كرده بود، از فضاي معنوي حرمين سامرا 
به خوبي استفاده مي كرد.
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سيدروحاهللميرصانع

هادي سه بار براي مبارزه با داعش راهي منطقه ي سامرا شد. او با نيروهاي 
بيست روز طول  اول حدود  نزديكي داشت. دفعه ي  حشدالشعبي همكاري 

كشيد و كسي خبر نداشت. 
چند بار به او زنگ زدم اما حرف خاصي نمي زد. نمي گفت كه كجا رفته، 
تا اينكه برگشت و تعريف كرد كه در مناطق نبرد با داعش مشغول مبارزه 

بوده.
بار دوم زمان كمتري را در مناطق درگيري بود. وقتي به نجف برگشت، به 
منزل ما آمد. خيلي خوشحال شدم. به هادي گفتم: چه خبر؟ توي اون مناطق 

چي كار مي كني؟!  
هادي مي گفت: خدا ما رو براي جهاد آفريده، بايد جلوي اين آدم هاي از 

خدا بي خبر بايستيم. 
بعد ياد ماجرايي افتاد و گفت: اين دفعه نزديك بود شهيد بشم، اما خدا 

نخواست! 
با تعجب پرسيدم: چطور؟!

هادي گفت: توي سامرا مشغول درگيري بوديم. نيروهاي انتحاري داعش 
قصد داشتند با فريب نيروهاي ما خودشان را به محدوده ي حرم برسانند. 
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در يكي از روزهاي درگيري، يكي از نيروهاي داعش خودش را تا نزديك 
حرم رساند اما يك باره لو رفت!

چند نفر به دنبال او رفتند و اين نيروي انتحاري وارد يك ساختمان شد. ما 
محاصره اش كرديم. من سريع به دنبال او وارد ساختمان شدم. 

آن نيروي داعشي موضع گرفته بود و مرتب شليك مي كرد. اما در واقع 
محاصره بود اگر از پشت ديوار بيرون مي آمد، به درك واصل مي شد. بعد از 

چند دقيقه گلوله هاي من تمام شد و آرام از ساختمان بيرون آمدم. 
يكي از دوستان من وارد ساختمان شد و من بيرون ايستادم. 

چند دقيقه بعد دوست من داد زد: خشاب برسون ... خشاب را برداشتم و 
آماده شدم كه وارد ساختمان شوم. يك باره صداي مهيب انفجار من را به 

گوشه اي پرت كرد. 
عامل انتحاري داعش كه فهميده بود نيروهاي ما گلوله ندارد از مخفي گاه 
خودش بيرون آمد و خودش را به نيروهاي ما رساند و بالفاصله خودش را 

منفجر كرد ...
چند لحظه بعد وارد ساختمان شدم. من فقط چند ثانيه با شهادت فاصله 
داشتم. زنده ماندن من خيلي عجيب بود. ديوارهاي داخل ساختمان خراب 
شده و خون شهداي ما به در و ديوار پاشيده بود. پيكرهاي پاره پاره ي شهدا 

همه جا ريخته بود.
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بارها از دوستان شهدا شنيده بوديم كه قبل از آخرين سفر رفتار و كردار 
آن ها تغيير مي كرد. شايد براي خود من باوركردني نبود! با خودم مي گفتم: 
شايد فكر و خيال بوده، شايد مي خواهند از شهدا موجودات ماورائي در ذهن 
ما ايجاد كنند. اما خود من با همين چشمانم ديدم كه روز آخري كه هادي در 

نجف بود چه اتفاقاتي افتاد!
بار آخري كه مي خواست براي مبارزه با داعش اعزام شود همه چيز عوض 
شد! او وصيت نامه اش را تكميل كرد. به سراغ وسايل شخصي خودش رفته 

بود و هر آنچه را كه دوست داشت به ديگران بخشيد!
از همه ي  بخشيد.  به طلبه ها  زيبا و دوردوخته داشت كه  تا چفيه ي  چند 
كساني كه با آن ها رفت و آمد داشت حالليت طلبيد. دوستي داشت كه در 

كنار مسجد هندي مغازه داشت. 
هادي به سراغ او رفت و گفت: اگر بر نگشتم، از فالني و فالني براي من 

حالليت بگير!
حتي گفت: برو و از آن روحاني كه با او به خاطر اهانت به رهبر انقالب 
درگير شده بودم حالليت بطلب، نمي خواهم كسي از دست من ناراحت باشد.

شب آخر به سراغ پيرمرد نابينايي رفت كه مدت ها با او دوست بود. پيرمرد 
را با خودش به مسجد آورد. با اين پيرمرد هم خداحافظي كرد و حالليت طلبيد.
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براي قبر هم كه قباًل با يك شيخ نجفي صحبت كرده بود و يك قبر در 
ابتداي وادي السالم از او گرفته بود. 

برخي دوستان هادي را بارها در كنار مزار خودش ديده بودند كه مشغول 
عبادت و دعا بود!!

هادي تكليف همه ي امور دنيايي خودش را مشخص كرد و آماده ي سفر 
شد. معمواًل وقتي به جاي مهمي مي رفت، بهترين لباس هايش را مي پوشيد. 

براي سفر آخر هم بهترين لباس ها را پوشيد و حركت كرد...
برادر حمزه عسگري از دوستان هادي و از طالب ايراني نجف مي گفت:  

صورت هادي خيلي جوش مي زد. از دوران جواني دنبال دوا درمان بود. 
پيش يكي دو تا دكتر در ايران رفته بود و دارو استفاده كرد، اما تغييري در 

جوش هاي صورتش ايجاد نشد.  
شب آخر ديدم كه با آن پيرمرد نابينا خداحافظي مي كرد. پيرمرد با صفايي 

كه هر شب منتظر بود تا هادي به دنبال او بيايد و به مسجد بروند.
آخر شب بود كه با هم صحبت كرديم. هادي حرف از رفتن و شهادت زد. 

بعد گفتم: راستي ديگه براي جوش هاي صورتت كاري نكردي؟
جوش هاي  اين  كه  احتياجه  انفجار  يه  گفت:   و  زد  تلخي  لبخند  هادي 

صورت ما رو نابود كنه! دوباره حرف از شهادت را ادامه داد. 
يه مراسم سنگين  برات  ما  به شوخي گفتم: هادي تو شهيد شو،  من هم 
مي خونن،  مداح ها  كه  زيبا هست  شعر  يه  دادم:  ادامه  بعد  مي كنيم.  برگزار 
مي خوام توي تشييع جنازه تو اين شعر رو بخونم. هادي منتظر شعر بود كه 

گفتم: جنازه ام رو بيارين، بگيد فقط به زير لب حسين 7 ... 
هادي خيلي خوشش آمد. عجيب بود كه چند روز بعد درست در زمان 
تشييع، به ياد اين مطلب افتادم. يك باره مداح مراسم تشييع شروع به خواندن 

اين شعر زيبا كرد. 
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پرواز

شكست هاي پي درپي باعث شده بود كه توان نظامي داعش كم شود. آن ها 
در چنين مواقعي به سراغ نيروهاي انتحاري رفته و يا اينكه خود را در ميان زنان 

و كودكان مخفي مي كنند.
سوي  به  مختلف  خودروهاي  با  بالفاصله  مردمي  نيروهاي  هم  روز  آن 
مناطق درگيري اعزام شده و با پشتيباني سالح هاي سنگين مشغول پيش روي و 

پاكسازي مناطق مختلف بودند. 
به همراه ديگر  بود كه هادي  بهمن 1393  نزديك ظهر روز يكشنبه 26 
روستاي  به  گريز،  و  جنگ  ساعتي  از  پس  عملياتي،  فرماندهان  و  دوستان 

مکيشفيه در بيست كيلومتري سامرا وارد شدند. 
ساختمان كوچكي وجود داشته كه بيست نفر از نيروهاي عراقي به همراه 
هادي به داخل آن رفته تا  هم استراحت كنند و هم براي ادامه كار تصميم 

بگيرند. 
بقيه ي نيروها نيز در اطراف روستا حالت تدافعي داشته و شرايط دشمن را 

تحت نظر داشتند. درگيري ها نيز به طور پراكنده ادامه داشت.
هنوز چند دقيقه اي نگذشت كه يك بولدوزر از سمت بيرون روستا به سمت 
سنگرهاي نيروهاي مردمي حركت كرد. بدنه ي اين بولدوزر با ورق هاي آهن 

پوشيده شده و حالت ضد گلوله پيدا كرده بود.
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انتحاري،  زدند:  فرياد  نيروها  كرد  عبور  سنگر  اولين  از  اينكه  محض  به 
انتحاري، مواظب باشيد...

درست حدس زده بودند. اين خودرو براي عمليات انتحاري آماده شده 
بود. چند نفر از نيروهاي مردمي با شليك آرپي جي قصد انفجار بولدوزر را 

داشتند. 
برخي مي خواستند راننده را بزنند اما هيچ كدام ممكن نشد! حتي گلوله ي 

آرپي جي روي بدنه ي آن اثر نداشت.
داشت  قرار  بولدوزر  مسير  در  و  شده  مجروح  که  رزمندگان  از  يكي 
مي گويد: اين خودرو به سمت ما آمد و ما از مسيرش فاصله گرفتيم، بالفاصله 
فهميديم كه اين بولدوزر انتحاري است! هر چه تيراندازي كرديم بي فايده بود.

فاصله ي ما با هادي ذوالفقاري و ديگر دوستان زياد بود. يك باره حدس 
زديم كه خودرو به سمت آن ها مي رود. 

نرسيد. صداي  به گوش آن ها  فرياد کرديم، صدايمان  هر چه که داد و 
بولدوزر و گلوله ها مانع از رسيدن صداي ما مي شد.

هادي و دوستان رزمنده اي كه در آنجا جمع شده بودند، متوجه صداي ما 
نشدند.

لحظاتي بعد صداي انفجاري آمد كه زمين و زمان را لرزاند! صدها كيلو 
مواد منفجره، براي لحظاتي آسمان را سياه كرد. 

وقتي به سراغ آن ساختمان رفتيم، با يك مخروبه ي كوچك مواجه شديم! 
انفجار به قدري عظيم بود كه پيكرهاي شهدا نيز قادر به شناسايي نبود.

روزي  ديگر،  است  جنگ  شنيديم.  را  دوستانمان  بهترين  شهادت  خبر 
شهادت دارد و روزي پيروزي، البته براي انسان مؤمن، شهادت هم پيروزي 

است.
روز بعد خبر رسيد كه هادي ذوالفقاري مفقود شده و پيكري از او به جا 
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نمانده!
همه ناراحت بودند. نمي دانستيم چه كنيم. لذا به دوستان ايراني هادي هم 

خبر رسيد كه هادي مفقودالجسد شده. 
خبر به ايران رسيد. برخي از دوستان گفتند: از نمونه ي خون مادر هادي 
پيكر هادي مشخص  از  بلكه قسمتي  تا  استفاده شود   DNA براي آزمايش

گردد.
نيروهاي عراقي بسيار ناراحت بودند. لب خندان و چهره ي دوست داشتني 

اين طلبه ي رزمنده هيچ گاه از ذهن ما پاك نمي شد.
پس از مدتي اعالم شد كه با شناسايي برخي پيكرها فقط شش نفر از جمله 
هادي مفقود شده اند. از هادي هم فقط الشه ي دوربين عكاسي اش باقي مانده 

بود. 
تا اينكه خبر دادند پيكر شهيدي با چنين مشخصات از اطراف روستا كشف 

و به بغداد منتقل شده. 
است  هادي  احتمااًل  گفت  بالفاصله  شنيد  را  مشخصات  که  کاظم  سيد 

خودش به بغداد رفت و او را شناسايي  كرد.
در اصل پيکر هادي ذوالفقاري بر اثر انفجار پرت شده بود. 

يک نفر در حال عبور از معرکه پيکر او را مي بيند و پالک را براي اطالع 
خبر شهادت برمي دارد. 

بدن شهيد بي پالک آنجا مي ماند. تا اينکه او را به بغداد انتقال مي دهند.  
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توفيقشهادت
محمدرضاناجي

قرار بود براي تصويربرداري به هادي و دوستان ملحق شويم. روز يکشنبه 
برقرار  تماس  گرفتم  تماس  هادي  با  هم  چقدر  هر  بروم.  سامرا  به  نتوانستم 

نمي شد. 
تا اينکه فردا يکي از دوستان از سامرا برگشت.

سالم کردم و گفتم: چه خبر از بچه ها؟ 
گفت: براي شيخ هادي دعا کن. 

ترسيدم و گفتم: چرا؟ مگه زخمي شده؟ 
دوست من بدون مکث گفت: نه شهيد شده. 

ريخت.  هم  به  من  روز  و  حال  خيلي  نشستم.  و  شدم  شوکه  همان جا 
نمي دانستم چه بگويم. 

آن قدر حالم خراب شد که حتي نتوانستم بپرسم چطور شهيد شده.
ياد صحبت هاي آخرش. من شک  بودم.  هادي  فکر  فقط  ساعاتي  براي 

نداشتم هادي از شهادت خودش خبر داشت.
به دوستم گفتم: شيخ هادي به عشقش رسيد. او عاشق شهادت بود. 

بعد حرف از نحوه ي شهادت شد. 
او گفت که در جريان يک انفجار انتحاري در شمال سامرا، پيکر هادي از 

بين رفته و ظاهراً چيزي از او نمانده!
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روز بعد دوربين هادي را آوردند. همين که دوربين را ديديم همه شوکه 
شديم! 

لنز دوربين پر از آب شده و خود دوربين هم کاماًل منهدم شده بود. با ديدن 
انفجار  اين صحنه حتي کساني که هادي را نمي شناختند، فهميدند که چه 

مهيبي رخ داده.
از طرفي همه ي دوستان ما به دنبال پيکر شيخ هادي بودند. از هر کسي که 
در آن محور بود و سؤال مي کرديم، نمي دانست و مي گفت: تا آخرين لحظه 
که به ياد ما مي آيد، هادي مشغول تهيه ي عکس و فيلم بود. حتي از لودر 

انتحاري که به سمت روستا آمد عکس گرفت.
من خيلي ناراحت بودم. ياد آخرين شبي افتادم که با هادي بودم. هادي به 

خودش اشاره کرد و به من گفت: 
در  کرديد،  پيدا  چيزي  اگر  مي شه!  تکه تکه  انفجار  يک  در  برادرت 

نزديک ترين نقطه به حرم امام علي 7 دفنش کنيد.
نمي دانستم براي هادي چه بايد کرد. شنيدم که خانواده ي او هم از ايران 

راهي شده اند تا براي مراسم او به نجف بيايند.
سه روز از شهادت هادي گذشته بود. من يقين داشتم حتي شده قسمتي از 

پيکر هادي پيدا مي شود؛ چون او براي خودش قبر آماده کرده بود. 
همان روز يکي از دوستان خبر داد در فرودگاه نظامي شهر المثني، يک 
کاميون يخچال دار مخصوص حمل پيکر شهدا قرار دارد. پيکر بيشتر اين شهدا 

از سامرا آمده.
او هيچ  اما گمنام!  است  دارد که سالم  ميان آن ها يک جنازه وجود  در 

مشخصه اي ندارد، فقط در دست راست او دو انگشتر عقيق است. 
تا اين را گفت يک باره به ياد هادي افتادم. با سيد و ديگر فرماندهان صحبت 

کردم. همان روز رفتم و کاميون پيکر شهدا را ديدم. 
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خودش بود. اولين شهيد شيخ هادي بود که آرام خوابيده بود. صورتش 
کمي سوخته بود اما کاماًل واضح بود که هادي است؛ دوست صميمي من. 

باالي سر هادي نشستم و زارزار گريه کردم. ياد روزي افتادم که با هم از 
سامرا به بغداد بر مي گشتيم. 

هادي مي گفت براي شهادت بايد از خيلي چيزها گذشت. از برخي گناهان 
فاصله گرفت و...

بعد به من گفت: وضعيت حجاب در بغداد چطوره؟
گفتم: خوب نيست، مثل تهران.

از دست  را  توفيق شهادت  تا  نامحرم حفظ کرد  از  را  بايد چشم  گفت: 
ندهيم. بعد چفيه اش را انداخت روي سر و صورتش.

در کل مدتي که در بغداد بوديم همين طور بود. تا اينکه از شهر خارج 
شديم و راهي نجف شديم.
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خبرشهادت
مادروبرادرشهيد

سه شنبه بود. من به جلسه ي قرآن رفته بودم. در جلسه ي قرآن بودم که به من 
زنگ زدند. پرسيدند خانه اي؟ گفتم: نه. 
بعد گفتند: برويد خانه کارتان داريم. 

اما  است،  هادي  درباره ي  صحبتشان  و  هستند  هادي  دوستان  از  فهميدم 
نگفتند چه کاري دارند. 

من سريع برگشتم. چند نفر از بچه هاي مسجد آمدند و گفتند هادي مجروح 
شده. 

من اول حرفشان را باور کردم. گفتم: حضرت ابوالفضل 7 و امام حسين 
7 کمک مي کنند، عيبي ندارد. اما رفته رفته حرف عوض شد. بعد از دو سه 
ساعت همسايه ها آمدند و مادر دو تن از شهداي محل مرا در آغوش گرفتند 

وگفتند: هادي به شهادت رسيده.
٭٭٭

و  فاميل  بيشتر  را  اين  نمي کنم.  استفاده  را  موبايل  معمواًل  کار  محل  در 
دوستانم مي دانند. 

آن روز چند ساعتي توي محوطه بودم. عصر وقتي برگشتم به دفتر، گوشي 
خودم را از توي کمد برداشتم. با تعجب ديدم که هفده تا تماس بي پاسخ 

داشتم!
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تماس ها از سوي يکي دو تا از بچه هاي مسجد و دوست هادي بود. سريع 
زنگ زدم و گفتم: سالم، چي شده؟

گفت: هيچي، هادي مجروح شده، اگه مي توني سريع بيا ميدان آيت اهلل 
سعيدي باهات کار داريم.

گوشي قطع شد. سريع با موتور حرکت کردم. توي راه کمي فکر کردم. 
شک نداشتم که هادي شهيد شده؛ چون به خاطر مجروحيت هفده بار زنگ 

نمي زدند؟ در ثاني کار عجله اي فقط براي شهادت مي تواند باشد و...
به محض اينکه به ميدان آيت اهلل سعيدي رسيدم، آقا صادق و چند نفر از 

بچه هاي مسجد را ديدم. موتور را پارک کردم و رفتم به سمت آن ها.
بعد از سالم و احوال پرسي، خيلي بي مقدمه گفتند: مي خواستيم بگيم هادي 

شهيد شده و...
ديگه چيزي از حرف هاي آن ها يادم نيست! انگار همه ي دنيا روي سرم من 
خراب شد. با اينکه اين سال ها زياد او را نمي ديدم اما تازه داشتم طعم برادر 

بودن را حس مي کردم. 
يک دفعه از آن ها جدا شدم و آرام آرام دور ميدان قدم زدم. مي خواستم به 

حال عادي برگردم. 
نيم ساعت بعد دوباره با دوستان صحبت کرديم و به مادرم خبر داديم. روز 

بعد هم مقدمات سفر فراهم شد و راهي نجف شديم.
هادي در سفر آخري که داشت خيلي تالش کرد تا مادرمان را به نجف 
ببرد، رفت از پدرمان رضايت نامه گرفت و گذرنامه را تهيه کرد، اما سفر به 
نجف فراهم نشد. حاال قسمت اين طور بود که شهادت هادي ما را به نجف 

برساند.
ما در مراسم تشييع و تدفين هادي حضور داشتيم. همه مي گفتند که اين 

شهيد همه چيزش خاص است. از شهادت تا تشييع و تدفين و...

ketabha.org

http://www.ketabha.org


وصيتنامه

هادي با اينكه سه ماه در مناطق مختلف عملياتي حضور داشت اما فقط يك هفته قبل از 
شهادت دست بر قلم برد و وصيتنامه خود را اينگونه نگاشت:

اينجانب محمدهادي ذوالفقاري وصيت مي کنم که من را در ايران دفن 
نکنند. اگر شد، ببرند امام رضا 7 طواف بدهند و برگردانند و در نجف و 

سامرا و کربال و کاظمين طواف بدهند و در وادي السالم دفن کنند.
دوست دارم نزديک امام باشم و همه ي مستحبات انجام شود. در داخل و 

دور قبر من سياهي بزنند و دستمال گريه ي مشکي و ... مثل تربت بگذارند. 
داخل قبر من مثل حسينيه شود و اگر شد جايي که سرم مي خورد به سنگ 
لحد، يک اسم حضرت زهرا 3 بگذارند که اگر سرم خورد به آن سنگ، 

آخ نگويم و بگويم يا زهرا 3
باالي سر من روضه و سينه زني بگيرند و موقع دفن من، پرچم باالي قبرم 

قرار بگيرد و در زير پرچم من را دفن کنيد.
زياد يا حسين 7 بگوييد و براي من مجلس عزا نگيريد، چون من به 
چيزي که مي خواستم رسيدم. براي امام حسين 7 و حضرت زهرا 3 

مجلس بگيريد و گريه کنيد.
)من را( رو به قبله صحيح دفن کنيد... روي سنگ قبرم اسم من را نزنيد و 

بنويسيد که اينجا قبر يک آدم گناه کار است. 
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يعني؛ العبد الحقير المذنب و يا مثل اين. پيراهن مشکي هم بگذاريد داخل 
قبر.

وصيتم به مردم ايران و در بعضي از قسمت ها براي مردم عراق اين است که 
من االن حدود سه سال است که خارج از کشورم زندگي  مي کنم، مشکالت 
خارج کشور بيشتر از داخل کشور است، قدر کشورمان را بدانند و پست سر 

ولي فقيه باشند.
از  ايران  شده  باعث  که  است  فقيه  ولي  همين  چون  باشند؛  بصيرت  با 

مشکالت بيرون بيايد.
از خواهران مي خواهم که حجابشان را مثل حجاب حضرت زهرا 3 
رعايت کنند، نه مثل حجاب هاي امروز، چون اين حجاب ها بوي حضرت 

زهرا 3 نمي دهد.
را گوش  ديگري  آقا حرف کس  غير حرف  مي خواهم که  برادرانم  از 

ندهند. 
جهان در حال تحول است، دنيا ديگر طبيعي نيست، االن دو جهاد در پيش 
داريم، اول جهاد نفس که واجب تر است؛ زيرا همه چيز لحظه ي آخر معلوم 

مي شود که اهل جهنم هستيم يا بهشت.
حتي در جهاد با دشمن ها احتمال مي رود که طرف کشته شود ولي شهيد 
به حساب نيايد، چون براي هواي نفس رفته جبهه و اگر براي هواي نفس رفته 
باشد يعني براي شيطان رفته و در اين حال چه فرقي است بين ما و دشمن! 

آن ها اهل شيطان هستند و ما هم شيطاني.
دين خودتان را حفظ کنيد، چون اگر امام زمان )عج( بيايد احتمال دارد 

روبه روي امام باشيم و با امام مخالفت کنيم. امام زمان را تنها نگذاريد.
من که عمرم رفت و وقت را از دست دادم. تا به خودم آمدم ديدم که 

خيلي گناه کردم و پل هاي پشت سرم را شکسته ام و راه برگشت ندارم. 
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بچه هاي ايران و عراق، من دير فهميدم و خيلي گناه و کارهاي بيهوده انجام 
دادم و يکي از داليلي که آمدم نجف به خاطر همين بود که پيشرفت کنم. 

نجف شهري است که مثل تصفيه ُکن است که گناه ها را به سرعت از آدم 
مي گيرد و جاي گناهان ثواب مي دهد. اين موالي ما خيلي مهربان است.

همچنين مي خواهم که مردم عراق از ناموس و وطن خودشان و مخصوصًا 
حرم ها دفاع کنند و اجازه به اين ظالمان ندهند و مردم عراق مخصوصًا طاّلب 
نجف در اين جهاد شرکت کنند، چون ديدم که مدافع هست لکن کم است، 

بايد زياد شود.
اسم  با  هجوم  يک  با  فقط  و  هستند  کم  )دشمنان(  اين ها  که  مطمئنم  و 
حضرت زهرا 3 مي شود کار اين مفسدها را تمام کرد و منتظر ظهور شويم.

بهتر است که دست به دست همديگر دهيد و اين غده ي سرطاني را از 
بين ببريد. براي من خيلي دعا کنيد؛ چون خيلي گناه کارم و از همه حالليت 

بگيريد.
وصيت من به طالب اين است که اگر براي رضاي خدا درس مي خوانند و 

هدف دارند، بخوانند. اگر اين طور نيست نخوانند. 
چون مي شود کار شيطاني. بعد شهريه ي امام را هم مي گيرند؛ ديگر حرام 

در حرام مي شود و مسئوليت دارد.
نيست،  البته همه اش درس  بدهند(  ادامه  )و  بخوانند  اگر مي توانند درس 
عبوديت هم هست بايد مقداري از وقت خود را صرف عبادت کنند؛ چون 

طلبه اي با تقوا کم داريم اول تزکيه ي نفس بعد درس.
اي داد از َعَلم شيطاني. دنيا رنگ گناه دارد، ديگر نمي توانم زنده بمانم. 
قبر  در   7 امام رضا  و   3 زهرا  7 و حضرت  امام حسين  ان شاءاهلل 

مي آيند... 
والسالم
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تشييعوتدفين

خبر پيدا شدن پيكر هادي درست زماني پخش شد كه قرار بود شب جمعه، 
يعني شب اول ايام فاطميه در مسجد موسي ابن جعفر 7 تهران براي او 

مراسم برگزار شود. 
همزمان با مراسم اعالم شد كه امروز پنج شنبه، براي شهيد هادي ذوالفقاري 

چهار مراسم تشييع برگزار شده!
نجف  و  کربال  کاظمين،  سامرا،  در  را  پيکرش  بود  کرده  هادي وصيت 
طواف دهند. اين وصيت بعيد بود اجرا شود؛ زيرا عراقي ها شهداي خود را 

فقط به يکي از حرمين مي برند و بعد دفن مي كنند. 
اما درباره ي هادي باز هم شرايط تغيير کرد، ابتدا پيكر او را به سامرا و بعد 
به کاظمين بردند. سپس در کربال و بين الحرمين پيکر او تشييع شد. بعد هم به 

نجف بردند و مراسم اصلي برگزار شد. 
در همه ي حرم ها نيز برايش نماز خواندند! پرچم زيباي ايران نيز بر روي 
پيكر اين شهيد، حرف هاي زيادي با خود داشت. اينكه مردم ما، برادران شيعه 

خود را رها نمي كنند.
تشييع هادي در نجف بسيار با شكوه بود. چنين جمعيتي حتي در تشييع علما 

و فرماندهان ديده نشده بود.
مرحوم آيت اهلل آصفي )نماينده ي مقام معظم رهبري( هم در نجف بر پيکر 
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هادي نماز خواند. در آخر هم همه ي جمعيتي که براي تشييع پيکر هادي آمده 
بودند براي تدفين به سمت وادي السالم رفتند.

مي گويند عراقي ها در نجف براي شهداي خودشان تشييع خوبي در حرم ها 
راه  مي اندازند، ولي بعد از آنکه مي خواهند شهيد را دفن کنند، همه مي روند 

و فقط چند نفر مي مانند. 
ولي در تشييع پيکر هادي همه چيز فرق کرد. صدها نفر وارد وادي السالم 
تدفين شهيد  از شرکت چنين جمعيتي در مراسم  شدند. خود عراقي ها هم 

تعجب کرده بودند و مي گفتند اين شهيد استثنايي است.
اما نكته ي ديگر اينكه قطعه ي شهداي عراق در نجف از حرم حضرت امير 
7 فاصله ي بسياري دارد اما مزار هادي به حرم حضرت علي 7 بسيار 

نزديک است.
اين قبر متعلق به يکي از دوستان هادي بود كه او هم قبر را براي مادرش در 
نظر داشت، اما هادي قبل از اعزام با او صحبت كرد. او هم مادرش را راضي 

نمود تا مزار را براي هادي قرار دهد.
يكي از دوستانش مي گفت: هادي در اين روزهاي آخر، بيشتر شب ها و 
سحرها بر سر مزاري که براي خودش در نظر گرفته بود حاضر مي شد و دعا 

و نماز مي خواند. 
دست آخر درست در شب جمعه و شب اول فاطميه، در همان مزار )كمي 

جلوتر از قبر عالمه سيد علي قاضي( به خاک سپرده شد.
شهيد ذوالفقاري وصيت هاي عجيبي براي تدفين داشت که عمل کردنش 

مشکل بود، اما به خواست خدا همه اش تحقق يافت. 
او وصيت کرده بود قبر مرا سياهي بزنيد و بعد مرا در آن دفن کنيد! اما 
امکانش نبود، قبرهاي نجف به شکلي است که ماسه هاي سستي دارد. ممکن 

است خيلي ساده فرو بريزد. 
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هادي در معرکه شهيد شد و غسل نداشت. خودش قباًل پرچم سياهي تهيه 
کرده بود که خيلي ناگهاني پيکرش را در ميان آن پرچم پيچيدند و در قبر 

قرار دادند! ناخواسته کل قبرش سياه و وصيت شهيد عملي شد. 
به گفته ي دوستانش يک شال »يا فاطمـ］الزهرا 3« هم بود که آن را 
روي صورتش گذاشتند و به خواست خودش باالي سنگ لحد شهيد نوشتند: 

يا زهرا 3
اما همه ي دوستان و آشنايان بر اين باورند که شايد علت اين مفقوديت 
ارادت ويژه ي شهيد به حضرت زهرا 3 بوده. چون وقتي پيکر او با اين 
تأخير چندروزه پيدا شد، آغاز ايام فاطميه بود. شبي که او به خاک سپرده شد 

شب اول فاطميه بود.
دوستانش مي گويند بعد از شهادت هادي وقتي به خانه اش رفتيم ديديم 

حتي سجاده اش پهن بوده است. 
انگار که او بعد از نماز براي رفتن و جنگيدن به قدر سجاده جمع کردني 

هم درنگ نکرده است.
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ضمائموتصاوير

ketabha.org

http://www.ketabha.org


142

ketabha.org

http://www.ketabha.org


143

تازه به دنیا آمده بود که جنگ به پایان رسید. سالها بعد وارد بسیج 
شد و پایگاه را متحول کرد. مسئول فرهنگی شد و فرهنگ محله 

را تغییر داد. 
طلبه ای  می شناخت.  خوب  را  آنها  اما  بود  ندیده  را  شهدا 

سخت کوش و مداحی دلسوخته بود. مطیع والیت بود. 
کالم رهبر برای او فصل الخطاب بود. 

تابستان هشتادو هشت بود. در آخرین سفر راهیان نور گفت: زمان 
پرواز رسیده، این آخرین سفر من است! وصیتنامه اش را کامل کرد  

و رفت.
سید با اشاره به حوادث پس از انتخابات 88 نوشته بود: 

عده ای به تکه پارچه ای تمسک کرده اند! گویی ورقه های قرآن را 
برسر نیزه گرفته اند! محور، اصل والیت است.

جنگ  که  اکنون  کرده!  مشخص  سیدالشهداء)ع(  را  ما  تکلیف 
صفین دیگری آغاز شده نمی گذاریم علی تنها بماند و او را رها نمی کنیم! 

از سفر که برگشت، شهدا به استقبالش آمدند. سید علیرضا مصطفوی به سفر دیگری رفت. همراه با شهدا. 
برای همیشه!

دستنوشته های او آنقدر پرمعنا و دلنشین بود که مقام معظم رهبری پس از مطالعه آنها مرقوم فرمودند: 
خداوند سکینه و سالم را برقلب این مادر دلسوخته و رحمت بی منتها بر روح آن جوان صالح

)سید علیرضا مصطفوی( عطا فرماید.
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