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ناگهان اهالی سایت سنگسر.آی آر به سوگ نشستند و خبر تلخ این بود: (مهندس مهدی عبدالحسینی به
دیار باقی شتافت )    پنج شنبه 29 بهمن ساعت 11 صبح  آخرین روزهای کار به اتمام رساندن سالانه

فرهنگی اقتصادی مهدیشهر 2 بود و من از آخرین گزارشم را با پیامکی به مسئولمان مهدی عبدالحسینی
ارسال کردم و گزارش پیام تحویل داده شد بر روی صفحه موبایل ظاهر شد و منتظر خواندن پیامک و
جواب آن بودم. ولی هر چه منتظر ماندم جوابی نیامد ((  نمی دانستم که آن لحظات ، لحظات شومی

است که آخرین ورق زندگی او رقم می خورد و دفتر زندگی اش برای همیشه بسته می شود )) بعد از
گذشت چند ساعت با همراه ایشان تماس گرفتم تا از جواب مطلع شوم اما همراهشان خاموش بود، بعد

از مدتی دوباره تماس و دوباره خاموش ، با دفتر سایت تماس گرفتم اما آنجا هم کسی پاسخگو نبود.
برایم سئوال شد که چرا خاموش؟ زیرا خاموش بودن به مدت طولانی هیچگاه سابقه نداشت ،بخصوص

اینکه جواب پیامک را هم نداده بود ، مگر چه شده؟ به ناگاه چیزی به ذهنم خطور کرد که نکند اتفاقی ...
نگرانی بر من احاطه کرد با خودم گفتم خدایا نکند که مشکل و گرفتاری برای خودش یا اطرافیانش پیش

آمده باشد ، آنها الان سخت درگیر به سرانجام رساندن سالانه 2 می باشند ، خدایا اجازه بده بدون هیچ
دردسری کار خود را با موفقیت به اتمام برسانند. اما نه باید واژه اتفاق را از ذهنم دور می ساختم و

فکر اینکه شاید شارژ گوشی تمام شده یا اصلا گوشی اش خراب شده باشد و هزاران شاید دیگر را در
ذهنم مرور می کردم. تماس چندین بار تا شب ادامه یافت اما همچنان دستگاه خاموش بود. در کشاکش

تماس های مکرر و نگرانی تصمیم گرفتم با محمد عبدالحسینی تماس بگیرم اما شماره ایشان در
دسترسم نبود و به علت اینکه پاسی از شب گذشته بود جریان کار را به فردا موکول کردم و با خودم

گفتم حتما فردا آقای مهدی عبدالحسینی جواب تلفن را می دهند و جای نگرانی نیست. و فردا صبح جمعه
30 بهمن ساعت حدود 10/10 دقیقه باز هم با صدای گوشخراش ((دستگاه مشترک مورد نظر خاموش

می باشد)) مواجه شدم. جای درنگ نبود تنها راه این بود که با تماس با آقای شهریاری علت را جویا
شوم. اما خدایا! مگر چه شده! گوشی آقای شهریاری هم که خاموش است و این نشان از یک اتفاق ...
یک حادثه ...و .......نمی دانم چه شد که با وجود خاموش بودن گوشی سریعا تماس با آقای شهریاری را
تکرار کردم  و این بار،نه نه ،اشتباه می کنم،گوشی خاموش نیست. دارد بوق آزاد می زند،هیچ مشکلی
پیش نیامده ، و با رفع نگرانی و خوش خیالی با خودم گفتم الان از اقای شهریاری می پرسم که مهندس

مهدی عبدالحسینی کجاست و چرا همراهشان خاموش است.و او ((آقای شهریاری)) جواب داد و ...
انتظار هر حرفی را داشتم جز اینکه بشنوم : (مهدی عبدالحسینی در یک حادثه رانندگی به دیار باقی

شتافت) و شنیدم آنچه که نباید می شنیدم و .............  و شد آنچه نباید می شد، و همه مهدیشهری ها
چه آنهایی که با سایت مانوس بودند و چه انهایی که فقط با سایت آشنایی داشتند گریان شدند ،و عجیب

بود که غرش اسمان مهدیشهر هم در ان شب غم انگیز نشان از بغض فرو خورده ای داشت که در
عزای این همشهری گریست. دست تقدیر چنین رقم خورد که او برود. همو که تمام دغدغه اش خدمت به

فرهنگ مردم مهدیشهر بود و در این راه هم تمام توان خود را به کار بست. همو که تمام وقت خود را
صرف سالانه فرهنگی اقتصادی مهدیشهر 2 نمود و تمام کوشش خود را به کار بست تا سالانه 2 با

بهترین مطالب به دست همشهریان برسد اما اجل مهلت نداد تا با دستان خود سالانه را به همشهریان
تقدیم نماید و در همین راه هم جان خود را نثار نمود. و حالا اهالی سایت سنگسر.آی آر باید نظاره گر
جای خالیش باشند و اشک ها از دیده روان ...... اما اهداف و برنامه های آن سفر کرده را تا آخر ادامه

 ,به ,از ,در :Tags  خواهند داد.  روحش شاد و یادش همیشه و همیشه در صحنه روزگار جاری باد.
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