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گفت وگوی »جوان« با همسر شهید محمد حیدری دستجردي که پیکرش سال ها مفقود بود

15 سال شعر انتظار را زمزمه کردم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  اشرف فصیحي دستجردي
ش�هید محمد حی�دري دس�تجردي وقتی 
در عملیات رمضان ش�رکت ک�رد که هنوز 
جراحت هايش از عملیات فتح  خرمشهر کاماًل 
خوب نشده بود. او که پدر فرزندی خردسال 
بود، اعتقاد داش�ت تا جنگ هست بايد در 
جبهه ها حضور داشته باشیم. محمد حیدری 
بعد از چند ماه حض�ور در مناطق عملیاتی، 
روز 15 مهر 1361 در مناطق عملیاتی رمضان 
به شهادت رس�ید و پیکرش پس از 15 سال 
توسط گروه تفحص کشف و در گلزار شهداي 
زادگاهش روستاي دستجرد اصفهان به خاک 
سپرده شد. از شهید حیدري يک فرزند پسر 
به نام علي به يادگار مانده است. او رزمنده ای 
بود که در بین دوس�تانش به شهید چمران 
ش�هرت داش�ت. گفت وگوی ما با س�کینه 
خدامي، همس�ر ش�هید را پی�ش رو داريد.

آشنايی تان با شهید دستجردی از کجا 
شکل گرفت؟

من و محمد نس��بت فامیلي داش��تیم. محمد 
پس��رعمه من بود و رابطه خیلي صمیمي بین 
دو خانواده وجود داشت. آن طور که به یاد دارم 
عمه ام من را براي وصلت به محمد پیش��نهاد 
داده ب��ود و او هم قبول کرده بود. ما س��ال 53 
نامزد شدیم. دوران نامزدي مان هم چهار سال 
ادامه داشت تا این که س��ال 1357 به صورت 
رس��مي به عقد هم درآمدیم. یک سال بعد از 
آن با هم ازدواج کردیم و زندگي مش��ترکمان 

شروع شد.
بع�د از اين همه مدت که ب�ه نامزدی و 
دوران عقد گذشت، کاًل چند سال با هم 

زندگي مشترک داشتید؟
ما حدود دو سال و نیم کنار هم زندگی کردیم 
و ثمر ازدواج مان هم دو پسر بود. فرزند اول مان 
همان کودکی و قبل از شهادت محمد به دلیل 
بیماری فوت شد. فرزند دوم مان علي نام دارد که 

االن ازدواج کرده و دو فرزند هم دارد.
همس�رتان چ�ه روحیاتی داش�ت که 

مسیر جهاد را در پیش گرفت؟
محمد به دنیای مادی اصالً دلبستگي نداشت. با 
وجود عالقه شدیدش به فرزندمان جهاد در راه 
حق را ترجیح داد و بیستم اسفند 60 براي اعزام 
به جبهه ثبت نام کرد. در پادگان الغدیر اصفهان 
دوره های آموزشی را سپري کرد و بعد از اتمام 
دوره های آموزشی به خانه برگشت و تعطیالت 
عید را کنار هم بودی��م. 15 فروردین 61 راهي 

مناطق عملیاتي جنوب کشور شد.
در چه عملیاتی شرکت داشتند؟

همس��رم در عملیات ال��ی بیت المقدس که به 
آزادی خرمشهر منجر ش��د شرکت داشت. در 
آن عملیات از ناحیه س��ینه مجروح ش��د. در 
بیمارستان شهید بهشتی شیراز بستری بود و 
پس از 20 روز از بیمارس��تان مرخص شد و به 
خانه برگش��ت اما قبل از بهبودی کامل دوباره 

راهی شد و این بار به شهادت رسید.
مجروحیت شان شديد بود؟ چطور شد 
که با وجود مجروحیت دوباره به جبهه 

برگشت؟
محمد نس��بت به ایران و انقالب احساس دین 
مي کرد و نمي توانس��ت در خصوص اتفاق های 
جبهه بی تفاوت باش��د. بعد از فتح خرمش��هر، 
زمزمه های عملیات دیگری به گوش مي رسید 
و همسرم هم مي خواس��ت در آن شرکت کند. 
به همین خاط��ر روز 15 تیر همان س��ال 61 
دوباره راهی جبهه ش��د. پس از یک ماه یعني 
15 م��رداد در عملیات رمضان ک��ه در منطقه 

شرق بصره جریان داش��ت، در سن 27 سالگی 
به شهادت رسید و پیکر پاکش مفقوداالثر شد. 
در مورد مجروحیتش این طور شنیدیم که در 
جریان عملیات گلوله اي به شانه راستش اصابت 
مي کند و وارد قفسه سینه اش مي شود. محمد 
مي دانست آب براي جراحت خوب نیست ولی 
از تش��نگی زیاد قمقمه آبی که همراه داشته را 
برمي دارد و یک نفس مي خورد. به همین خاطر 
زخمش خونریزی مي کند و بیهوش مي شود. 
نیروهای امداد او را نیمه ج��ان پیدا مي کنند و 
به بیمارس��تانی در اهواز انتقال مي دهند. آنجا 
تحت عمل جراح��ی قرار مي گی��رد و به علت 
اینکه بیهوش بوده دیگر او را بیهوش نمي کنند. 
لحظه ای که پزش��کان مي خواستند گلوله را از 
سینه اش خارج کنند محمد متوجه مي شود و 
با صدای زمین خوردن گلوله به هوش مي آید 
و به دکت��ر مي گوید: تیر بود ی��ا ترکش؟ دکتر 
مي گوید به مچ دستت می بندم ببین چه بوده 
اس��ت. ما تصورمان این بود ک��ه او بعد از پایان 
دوران نقاهت دیگر به جبه��ه برنمي گردد اما 
عقی��ده اش این بود تا زمانی که جنگ هس��ت 
باید برویم و از حق دفاع کنیم. آن زمان یکی از 
همشهری ها بر اثر برق گرفتگی فوت کرد، وقتی 
شب محمد آمد و برایش گفتم که فالنی فوت 
کرده گفت اگر قرار باشد برای آدم اتفاقی بیفتد 
همین جا هم مي افتد، پس تا جنگ هست من 

به جبهه مي روم.
تا چه مدت مفقود بودند؟

تا 15 سال چشم انتظار بازگشتش بودیم که خبر 
دادند گروه تفحص پیکرش را کشف کرده اند. 
وقتی برگشت، تشییع باشکوهي برگزار شد و در 
گلزار شهداي روستاي مان که بهشت محمد نام 

دارد، در جوار همرزمانش به خاک سپرده شد.
ش�هید حیدری چه س�بک زندگی و 

خصوصیات اخالقی داشت؟
ایشان خیلی وظیفه شناس و بامحبت و خونگرم 
بود. به پدر و مادرش احترام زیادي مي گذاشت 
و به صل��ه ارحام خیلي مقید ب��ود. خصوصیت 
دیگر اینکه فعال و اجتماعي بود و در مراس��م  
مذهبي هم مدام حضور داش��ت. بسیار دلسوز 
پدر و مادرش بود و زمان هایي که در خانه بود به 
پدرش کمک مي کرد. محمد در کارهاي خیر از 

هیچ تالشی فروگذار نبود. دوست نداشت کسی 
از دس��تش برنجد. نمازش را هم همیش��ه اول 
وقت ادا مي کرد. یاد دارم که آن س��ال ها جهاد 
سازندگي حضور پررنگي در مناطق روستایي 
داشت و محمد هم در کنار آنها به مردم کمک 
مي کرد. شهید حیدري به اسم علي خیلي عالقه 
داشت تا جایي که اس��م هر دو بچه مان را علي 
گذاشت. وقتي اولي به رحمت خدا رفت اسم او 
را روي پسر دوم مان گذاشت. وقتي پدر شوهرم 
سؤال کرد چرا اسم فرزنِد فوت شده ات را روی 
این یکی گذاش��تی محمد جواب داد اسم علی 
را بسیار دوست دارم و اگر خدا 10 تا پسر به من 
بدهد نام همگی را علی مي گذارم. اسم علی را 

که مي شنوم عشق مي کنم.

س�ال های چش�م انتظاری چط�ور 
گذشت؟

در یک جمله خیلي س��خت و شاید فقط براي 
کسي که این فراق را کش��یده باشد قابل درک 
باشد. وقتي به گلزار شهدا مي رفتم همه خانواده 
شهدا سر مزار عزیزان شان نشس��ته بودند اما 
من جایی براي نشس��تن نداشتم که فاتحه ای 
بخوانم و با عزیزم درد دل کنم تا کمي  آرامش 
پیدا کنم. سرگشته و حیران اطراف مزار شهدا 
قدم می زدم و با دلی شکسته و چشمي  منتظر 
به خانه برمي گشتم. به امید آمدن نشانه ای از 
شهید مفقوداالثرم بودم تا این که به لطف خدا 
پس از 15 س��ال پیکر پاکش به وطن برگشت. 
من در مدت 15 س��الي که محمد مفقوداالثر 
بود این شعر را مدام زمزمه مي کردم که یادگار 
س��ال هاي انتظار اس��ت: از ابتدای حضورم در 
انتظار تو هس��تم/ غمت نشس��ته به دوشم که 
داغدار تو هستم/ کنار عکس تو ماندم/ تو سبز 
بودی و من در تدارک دیدارت کنار تو هستم/ 
مگر نه اینکه ت��و از من، من از تبار تو هس��تم/ 
مگر دعایت نکردم، س��فر بدون خطر باد/ چه 
شد که بازنگشتی که بیقرار تو هستم/ به دوش 
مي کشد این دل سکوت محض/ غزل را تو باشی 
و بس��رایند که یادگار تو هس��تم/ هزار مرتبه 
گفتند که مرگ برده تو را نیز/ سیه بپوشم ازین 

پس که سوگوار تو هس��تم/ دلم به لرزه درآمد 
زمان، زمان عجیبی است/ هنوز هم به امیدی 

در انتظار تو هستم.
گويا دوس�تان ش�هید به ايشان لقب 

چمران داده بودند؟ دلیلش چه بود؟
محمد وقتی لباس نظامي  مي پوش��ید خیلی 
شبیه شهید چمران مي ش��د. هم تیپ و هم قد 
و باالی شهید چمران بود. هر کس او را مي دید 
شهید چمران را یاد مي کرد. به همین علت به 
او لقب چمران داده بودند و گاهی او را با شهید 

چمران اشتباه مي گرفتند.
چه خاط�ره ای از ايش�ان در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
یک بار یکی از آشناها به شهید حیدری مي گوید 
محمدآقا ش��ما که رزمنده و جانباز هس��تید 
بروید کااله��اي خانگي را به قیمت مناس��ب 
از تعاون��ي بگیرید. محمد وقت��ی این حرف را 
مي ش��نود خیلی ناراحت مي ش��ود و مي گوید 
من برای رض��ای خدا و برای دفاع از اس��الم به 
جبهه رفتم نه اینکه س��همي بگی��رم. محمد 
دوست نداش��ت جهادش در راه خدا بی ارزش 
شود و تمام تالشش این بود که خالصانه برای 
خدا قدم بردارد و الحم��دهلل که در این امتحان 

روسفید شد.
اغل�ب خوانن�دگان روزنامه ما قش�ر 
جوان هستند، اگر مي شود از خاطرات 
زندگی مشترک تان برای خواننده های 

ما تعريف کنید.
آقامحمد خیلی ب��اادب بود و همیش��ه من را 
حاج خانم صدا مي کرد. یک روز مادرشوهرم به 
شوخی گفت کو تا همسرت حاجیه خانم شود! 
محمد در جواب گفت به زودي او را به سفر حج 
مي فرستم. من در 24 سالگی و در حالي که سه 
سال از شهادت محمد گذشته بود به زیارت خانه 
خدا رفتم و حاجیه خانم شدم. آنجا محمد را یاد 
مي کردم و مي گفتم این طور مي خواستی من 
حاجیه شوم که خودت بروی پیش خدا و من را 
تنها بفرستی خانه خدا؟ تو اولیاءاهلل شوی و من 
زائر خانه خدا ش��وم؟ ولی مرد بودی و به قولت 
عمل کردی و باالخره مرا فرستادی خانه خدا را 
زیارت کنم. یک خاطره دیگر هم مربوط است 
به دوران عقدمان و س��فري که با هم به تهران 
داش��تیم. قبل از رس��یدن به تهران لطف خدا 
شامل حال مان شد و به پابوس حضرت فاطمه 
معصومه)س( رفتیم. در برگش��ت هم باز برای 
زیارت به قم رفتیم. یعنی دو بار قسمت شد که 
به زیارت برویم و خدا را ش��کر وقتی رفتیم قم 
روزی مان شد تا به دیدار حضرت امام هم برویم. 
من آنجا امام را از نزدیک زیارت کردم. جمعیت 
زیادی آمده بودند و مدت زیادی نبود که ایشان 

از تبعید برگشته بودند.

  فرازی از وصیتنامه شهید
امیدوارم خدا این جان ناقابل را از من روس��یاه 
قبول کند. مادر عزیز و پ��در مهربانم من رفتم 
همان جایی که عاشقان ش��هادت رفتند. شما 
افتخار کنید که توانس��تید چنی��ن فرزندی را 
تربیت کنید که در چنین راهی قدم نهاده؛ مبادا 
گریه کنید که آبروی مرا پیش امام حسین)ع( و 
فاطمه زهرا )س( و حضرت مهدی)عج( ببرید. 
جبهه ها احتیاج به نیرو دارد و ما باید برویم. اگر 
ما به جبهه نرویم وظیفه خود را انجام نداده ایم و 
خون دیگر شهیدان پایمال مي شود. ما همه به 
نبرد و جهاد اصغر مي رویم؛ با دشمن به جنگ 
مي پردازیم و ش��ما جهاد اکبر یعن��ی جهاد و 
مبارزه با نفس را پیشه کنید. من شما را به تقوا و 

ایمان به خدا سفارش مي کنم.

تا 15 س�ال چش�م انتظار بازگشتش 
بوديم که خب�ر دادند گ�روه تفحص 
پیک�رش را کش�ف کرده ان�د. وقتی 
برگش�ت، تشییع باش�کوهي برگزار 
شد و در گلزار ش�هداي روستاي مان 
که بهش�ت محمد ن�ام دارد، در جوار 
همرزمان�ش ب�ه خاک س�پرده ش�د
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گفت وگو

گفت وگوی »جوان« با برادر شهید مفقود حجت  اهلل مسگر مشهدی

شهیدی که 2 بار دفن شد!
 فريده موسوی

ماج�رای مفق�ودی و تفحص پیکر ش�هید 
حجت  اهلل مسگر مشهدی، داستان غريبی 
دارد. پیکر او سه بار به خانواده تحويل شد. 
بار اول،  پیکر خود شهید نبود و خانواده هم 
آن را نپذيرفتن�د. بار دوم با آنک�ه پیکر را 
پذيرفته بودند و دفن هم ش�د، 6 سال بعد 
مشخص ش�د که آنها به اشتباه يک شهید 
گمنام را به جای برادرش�ان دفن کرده اند! 
رواي�ت ب�رادر ش�هید را پی�ش رو داريد.

  فعال انقالبی
حجت  اهلل متولد نیمه شعبان سال 42 در تهران 
بود. در خانواده شش برادر و یک خواهر بودیم. 
ش��هید فرزند چهارم خانواده ب��ود. با آنکه آن 
موقع فقط 15 سال داشت، مرتب به تظاهرات 
مي رفت و هر کاری از دستش برمي آمد انجام 
مي داد. بعد از پیروزی انقالب همچنان پای کار 
بود و با جدی��ت فعالیت مي کرد. چون ماهیت 
منافقان را خوب مي ش��ناخت، در حمایت از 
انق��الب رودرروی ضدانقالب مي ایس��تاد و با 
آنها درگیر مي شد. اکثر شب ها با بدنی زخمي  
و لباس های پاره به خانه برمي گش��ت اما هیچ 
وقت دست از جانبداری از حق برنمي داشت و با 

جدیت به فعالیت هایش ادامه مي داد.
  مفقود والفجر مقدماتی

حجت اهلل عضو فعال پایگاه مقاومت جان نثاران 
مهدی)عج( بود و از طریق بسیج هم در پاییز 
سال 61 به منطقه عملیاتی جنوب کشور اعزام 
ش��د. مدتی در منطقه بود تا اینکه زمس��تان 
همان س��ال عملیات والفجر مقدماتی انجام 
ش��د. عملیاتی که به گفته فرماندهان لو رفته 
بود. 19 بهمن برادرم در جریان همین عملیات 
مفقود شد. او به سفری طول و دراز رفته بود که 

بازگشت از آن چندین سال طول کشید.
  اولین و دومین پیکر

چند س��ال از مفقودی برادرم گذشته بود که 
اعالم کردند پیکر او پیدا شده است اما شماره 
پالک شهیدی که آورده بودند با شماره پالک 
حجت  اهلل فرق داشت. )حجت  اهلل شماره پالکش 

را در کتاب دعایی داخل کوله پشتی اش نوشته 
بود(. یک ش��ماره باال و پایین بود و به همین 
خاطر مسئوالن به اش��تباه افتاده و یک پیکر 
دیگر را به ما تحویل داده بودند. ما از پذیرش آن 
پیکر خودداری کردیم تا اینکه چند سال بعد 
دوباره اعالم شد پیکر برادر شهیدمان تفحص 
شده است. سال 77 بود که این خبر رسید و این 
بار چون شماره پالک ها تطابق داشت، پیکر را 
تحویل گرفتیم و با تشییع باشکوهی در قطعه 

53 بهشت زهرا)س( دفن کردیم.
  بازگشت دوباره 

سال 1383، 6 سال از دفن پیکر برادرمان گذشته 
بود که یک روز همکارم آقای علی مطهری پیش 
من آمد و گفت فالنی ش��ما برادرت شهید بود؟ 
گفتم بله. گفت: پیک��ر هم داش��ت؟ او را دفن 
کردید؟ گفتم: بله پیکر داشت و سال 77 دفنش 
کردیم. ایشان گفت: اما به نظر من پیکر برادرتان 
هنوز دفن نش��ده اس��ت. تعجب کردم و علت 
حرفش را جویا ش��دم. گفت خواهر من از حوزه 
علمیه حج��ت به همراه تعدادی از دوس��تانش 
به مناطق عملیاتی دفاع مقدس رفته اند و آنجا 
با پیکر یک شهید گمنام روبه رو شده اند که نام 
حجت  اهلل مسگر مشهدی روی کارت شناسایی 
و یکی از کتاب های شهید وجود داشت. من ابتدا 
باور نکردم اما دوستم گفت خواهرش از پیکر آن 
شهید فیلم تهیه کرده است. گفتم بگذار فیلم را 
ببینیم و وقتی دیدم واقعاً شوکه شده بودم. چون 
پیکر آن ش��هید گمنام همان ژاکت و کالهی را 
داش��ت که مرحوم مادرمان دوخته بود. ضمناً 

کارت شناسایی اش هم به نام برادرم بود.
  تشییع گمنام 

وقتی موضوع را با دوستانم در معراج شهدا در 
میان گذاشتیم آنها نمي توانستند اشتباه صورت 
گرفته را باور کنند. بعد از چند روز تحقیق اعالم 
کردند حق با ماس��ت و پیکر شهید دیگری به 
دلیل وجود پالک برادرم به جای او دفن شده 
اس��ت. با رایزنی هایی که با مس��ئوالن معراج 
داشتیم، گفتند چون سال 77 یک پیکر دیگر 
را به عنوان حجت  اهلل تشییع کرده ایم، تشییع 
دوباره آن به صالح نیست. لذا باید او را به عنوان 
شهید گمنام تش��ییع کنیم. به همین خاطر 
پیکر برادرم با یک ش��هید تازه تفحص ش��ده 
دیگر به عنوان ش��هدای گمنام تشییع شدند. 
بعد از مراسم تشییع، پیکر شهید گمنام را به 
معراج بردند و پیکر برادرمان را هم به ما تحویل 
دادند. ما پیکر حجت  اهلل را با دو، سه مزار فاصله 
با شهید اولی که سال 77 تحویل گرفته بودیم، 
با نام خودش دفن کردیم. روی مزار شهید اولی 
هم شهید گمنام درج شد. حاال سال هاست که 
وقتی به زیارت مزار حج��ت  اهلل مي رویم، اول 
به زیارت آن ش��هید گمنام مي رویم و بعد به 

حجت  اهلل سر مي زنیم.

پیکر شهید ديگری به دلیل وجود 
پالک برادرم به جای او دفن ش�ده 
بود. با رايزنی هايی که با مس�ئوالن 
معراج داشتیم، گفتند چون سال 77 
يک پیکر ديگر را به عنوان حجت  اهلل 
تش�ییع کرده ايم، تش�ییع دوباره 
آن به صالح نیست. لذا بايد او را به 
عنوان ش�هید گمنام تشییع کنیم


