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یادكردی از مادر شهید مفقوداالثرعراقی دفاع مقدس كه به تازگی به فرزند شهیدش پیوست

دا!  33سال چشمانتظاری تمام شد

صغری خیلفرهنگ
گاهی خبر از دست دادن پدرومادران شهدا دلمان را میآزارد .راویانی که با رفتنشان
خاطرات دست نخورده و مکتومشان از دست میرود .هرچند گاهی خواهروبرادرها یا
یکی دیگر از اعضای خانواده شهید،روایتگرس�یره و سبک زندگی شهید میشود،اما
بحق باید گفت که روایت هیچکدامش�ان به پای روایتگری والدین ش�هدا نمیرسد.
خانواده ش�هید مفقوداالث�ر ولید جعفری یک�ی از همان خانوادههایی ب�ود که مدتی
قبل به دعوت پایگاه شهید قرهی استان البرز ساعاتی مهمان خانهشان شدیم و پای
صحبتهای مادر شهید«ماشاءاهلل کامرانی مهر» نشستیم .اما نمیدانستیم تنها چند
صباح دیگر مادر شهید بعد از 33سال چشمانتظاری به فرزند شهیدش خواهد پیوست.
یك شهید و  3جانباز
آشناییام با خانواده ش��هید جعفری از دی ماه
سال  98آغاز شد .ماحصل آن گفتوگویی شد
با عنوان «میخواهم وقتی ولید برمیگردد در
خانه باشم» كه دوم دی ماه سال  98در صفحه
ایثار و مقاومت روزنامه جوان منتشر شد .وقتی
به دعوت پایگاه شهید قرهی به خانه این مادر
ش��هید رفتم ،خدا را ش��کر کردم که میتوانم
بیهیچ واسطهای از زبان مادر روایتها و منش و
رفتار شهید را پرسوجو کنم«.ماشاءاهلل کامرانی
مهر» متولد 1321مادر پنج دختر و هفت پسر و
اصالتاً اهل عراق بود و بعد از ازدواجش با مردی
کرمانش��اهی در زمانی که صدام ایرانیها را از
عراق بیرون میکرد ،به ایران مهاجرت کرد.
با اوجگیری انقالب خانواده ماشاءاهلل ،نفرتشان
از سلطنت دژخیم شاه را فریاد زدند .کمی بعد
جنگ بعثیها علیه کش��ورمان آغاز ش��د .روز
گفتوگویمان وقتی از مادر شهید پرسیدم شما
عراقی بودید و جنگ ما با هموطنان ش��ما بود
چرا ولید را راهی کردید؟پاسخ داد «:من نه تنها
پسرم ولید بلکه به س��ه پسر دیگرم گفتم شما

در ایران نان میخورید و پ��ای آرمانهای امام
خمینی (ره)ایستادید .باید برای دفاع از ایران
راهی میدان جهاد شوید .بچهها هم رفتند».
در نهایت بعد از هشت سال جنگ تحمیلی ،بر
تارک افتخارات خانواده جعفری ،سه جانباز و
یک شهید مفقوداالثر برای همیشه ثبت شد .اما
از تاریخ 21تیر ماه  67که ولید مفقوداالثر شد،
چشمانتظاری خانواده آغاز شد.
«دا» یعنی مادر !
سالها آنچه در خانه این مادر شهید میگذشت،
خالص ه میش��د در ی��ك صندل��ی چوبی كه
روبهروی در حیاط گذاشته شده بود .طی این
ت میخواهم اولین نفری
س��الها مادر میگف 
باشم که قامت ولید را میبینم .او هرگز خانه را با
کمی وسعت و تنگی اتاقهای قدیمیاش عوض
نکرد .میگفت نکند ولیدم بازگ��ردد و آدرس
خانه را پیدا نکند.
حال و هوا و صفای دل این مادر شهید بعد از آن
مصاحبه ما را نمکگیر کرد .بهانه پش��ت بهانه
میآوردیم تا به مادر شهید سر بزنیم و سراغی
از او بگیریم .با خندههای��ش میخندیدیم و با

اشکها و اندوه و غمهایش گریه میکردیم .من
به زبان عربی «دا» صدایش میکردم .هر بار از
پشت همان پنجره رو به کوچه میگفت م «دا»
به قول اهل خانه ،مادر ج��ان تازه میگرفت .او
به رغم شرایط بد جس��میاش و با همه دردها

و سختیها هیچ گاه آ ه و ناله نمیکرد .میگفت
آنقدر میمانم تا باالخره نشانی از ولیدم برسد.
گاهی از روزهای زندگی در جوار امام حسین(ع)
میگفت .از اینکه بعد از مهاجرت دیگر به کربال
سفر نکرده اس��ت .دلش از غربت میگرفت اما

گفتوگو

میگفت فدای اهلبیت(ع).
سردار باقرزاده و مادر شهید
ام شهید گاهی به وقت شنیدن خبر تفحص و
شناسایی شهدای گمنام با من تماس میگرفت
و میگفت دا به قربانت! بپرس ببین ولید من هم
جزو شهدای تفحص شده است؟
نمیدانس��تم چه باید بگویم ام��ا همه امیدش
آزمای��ش دیانای بود ک��ه از او گرفته بودند.
میگفت ولی��د میآی��د و من هم��ه کوچه را
چراغانی میکن��م و همه اهل مح��ل را ولیمه
میدهم .میدانستم این کار را میکند .او اهل
عراق بود .مردمی که سالهاست زندگیشان را
پای زائران امام حسین(ع) میریزند.
همین چند وقت پیش وقتی خبر شناس��ایی
شهدا را شنید ،بیتاب شد .رفتم تا آرامش کنم
اما نتوانستم .با س��ردار باقرزاده تماس گرفتم
و گفتم ه��ر کاری میکن��م مادر ش��هید آرام
نمیگیرد،ش��ما چیزی بگویید تا شاید قلبش
تس��کین یابد .س��ردار باقرزاده با مادر ش��هید
صحبت کرد .نمیدانم چه گفت اما میشنیدم
که مادر ش��هید با زبان عربی از او و دوستانش
برای تفحص شهدا قدردانی میکرد.
دیدار با ولید
تا اینكه این اواخر دیگر بدنش تاب بیماریها و
نارسایی کلیههایش را نداشت و بعد از آخرین
دیالیز نهم خرداد ماه  1400همه چشمانتظاری
مادرانهاش تمام شد .او به دیدار فرزندش شهید
ولید جعفری رفت؛ فرزن��دی که در  21تیر ماه
 67مفقوداالثر ش��ده بود .مادر شهید با حضور
مردم و بسیجیان و دوس��تداران خانواده شهدا
در امامزاده محمد کرج آرام گرفت؛ ما ماندیم و
دلتنگیهمیشگی.

گفتوگوي «جوان» با يكي از دوستان شهيد مظفر طاهري از
شهداي مبارزه با ضد انقالب

مظفر پيش از شهادت ،مزارش را نشان داده بود
مبينا شانلو
ش�هيد مظفر طاهري قب�ل از آخري�ن اعزام�ش همراه چن�د نفر از دوس�تانش
به گل�زار ش�هداي زادگاهش در روس�تاي بري�ز ميرون�د .آنجا ش�هيد طاهري
س�مت راس�ت مزار اولين ش�هيد روس�تا «ش�هيد ابوالفضل طاه�ري» ميرود
و ميگوي�د« :اينجا جاي م�ن اس�ت ».دقيق ًا چه�ار ماه بع�د از اعزام ب�ه منطقه
عمليات�ي كردس�تان ،در  26خرداد  64به دس�ت كومله به ش�هادت ميرس�د.
فرازي از زندگي ش�هيد مظفر طاهري را از زبان يكي از همرزمانش پيشرو داريد.
روستازاده
مظف��ر متول��د س��ال  45در بريز اس��تان
فارس بود .تا پنجم ابتداي��ي درس خواند
و بعد از ت��رك تحصيل پ��درش را در كار
كشاورزي و دامداري ياري كرد .از آنجايي
كه خانواده طاهريه��ا پرجمعیت بودند،
پدر يك ماشين دو كابين قديمي تهيه كرد
و با آن مسافر به ش��هر ميبرد و ميآورد تا
كمكخرج خانواده باشد .مظفر هم از پدر
آموخته بود براي رزق حالل بايد تالش كرد.
كمي كه بزرگتر شد ،به ورزش پرداخت و
خيلي خوب فوتبال بازي ميكرد.
او با اينكه ترك تحصيل كرده بود ،اما عالقه
زيادي به مطالعه كتابهاي ديني و مذهبي
داشت .بس��يار خوشاخالق و مهربان بود.
براي همين دوس��تان زيادي داشت .عالوه
بر پدر و خانواده ،كمك حال اهالي روس��تا
هم بود .هركاري از دستش برميآمد براي
روستاييان انجام ميداد .مظفر همچون يك
نيروي جهادي و آماده ب��ه خدمت در امور
كش��اورزي و دامداري به اهالي رس��يدگي
ميكرد و روحيه جهادي بااليي داشت.
مداح اهلبيت
مقارن با پيروزي انقالب ،مظفر همراه چند
نفر از دوستانش هيئت روستا را راهاندازي
كردند و از آنجايي ك��ه خودش هم صداي
خوبي داش��ت ،مداح همان هيئت ش��د و
در برگزاري مراس��م دعاي توسل و كميل
كمك حال روحاني محل ب��ود .كمي بعد
مظفر براي گذراندن دوران سربازي راهي
شد .سه ماه آموزشياش را در جهرم گذراند
و سپس با چند نفر از بچههاي روستاهاي
اطراف در اسفند 1363به مهاباد اعزام شد.
آخرين ديدارش را خواهرش به خوبي به ياد
دارد و ميگويد :آخرين باري كه ميخواست
به جبهه اعزام ش��ود گريه ميكردم .مظفر
پرسيد چرا اينقدر بيتابي و گريه ميكني؟
گفتم ميترس��م بروي و بر نگ��ردي .گفت
خواهرم ح��اال گري��ه نك��ن .گريههايت را
بگذار براي وقتي كه ش��هيد شدم .خودش
ميدانست محل خدمتش ش��رايط آرامي

گفتوگوي «جوان» با همسر شهيد ستار فريد از شهداي امنيت كه در  18خرداد  86به شهادت رسید

از جبهه بازماند تا عاقبت در لباس پليس شهيد شد

مبينا شانلو

با اعظ�م ميرزايي ،همس�ر ش�هيد مدافع
امنيت س�تار فريد به گفتوگو نشس�تيم
تا از روزهاي حيات تا ش�هادت اين شهيد
بيشتر بدانيم .ش�هيد س�تار فريد متولد
10شهريور ماه  1354اس�تان لرستان بود.
از نيروهاي ناجا بود كه در سال  86در طرح
برقراري امنيت منطقه باغستان با ضربات
مكرر چاقو به شهادت رسيد .شهيد ستار
فريد  10ماه بيش�تر نداش�ت كه پدرش را
از دس�ت داد و س�الها بعد وقتي قرار بود
راهي جبهه ش�ود ،ب�ه دلي�ل بيتابيهاي
مادر منصرف ش�د؛ مادري كه س�تار را از
اتوبوس جبهه پياده كرد و به خانه برگرداند.
سالها بعد ستار لباس مدافع امنيت را به تن
كرد و عاقبت در همين كسوت به شهادت
رس�يد .گفتوگوي ما را ب�ا اعظم ميرزايي
همسر ش�هيد س�تار فريد پيشرو داريد.

گويا زندگي مشترك ش�ما و ستار به
يك س�ال هم نرس�يده بود ،چطور با
هم آش�نا ش�ديد و چه مدت زندگي
مشترك داشتيد؟
من كارمند بودم و ستار پسرخاله همكارم بود.
بعد از معرفي و آشنايي و چند جلسه صحبت
با هم عقد كرديم .ستار بسيار صادق بود .بعد
از يك س��ال نامزدي ،زندگي مش��تركمان را
با هم آغاز كرديم .اما هف��ت ماهي از زندگي

مشتركمان نگذشته بود كه ستار در 18خرداد
 86به شهادت رسيد.
از ايشان فرزندي هم داريد؟
بله ،زمان ش��هادت س��تار باردار ب��ودم .گويا
سرنوشت پس��ر و پدر چنين رقم خورده بود
كه از داشتن پدر محروم باشند .بعد از به دنيا
آمدن پس��رم هر آنچه در اين سالها در كنار
مادر ستار آموخته بودم به كار بستم .هم پدر
شدم و هم مادر .پسرم در همان سال شهادت
پدر يعني  29مهر  86به دنيا آمد .ستار وقتي
جنسيت بچه را فهميد ،خيلي زود برايش نامي
انتخاب كرد .خيلي خوشحال بود .امروز پسرم
خلقاً شبيه پدرش شده است .ستار نام پسرمان
را در شناسنامه محمد گذاشت و گفت در خانه

كسرا صدايش ميكنيم .ميگفت پسرم روزي
اسم من را زنده ميكند و ادامه دهنده راه من
و نامم خواهد ش��د .بعد از شهادت ستار همه
تالشم را كردم تا همسرم را به آرزويش برسانم
و محمد جا پاي پدر بگذارد.
داش�تن ش�غل نظامي س�ختيهاي
خودش را دارد .نگاه ش�هيد به كار و
وظيفهاش چطور بود؟
ستار عاشق كار در نيروي انتظامي بود .زمان
ش��هادتش مس��ئول اطالعات كالنتري بود.
درهمان ابتداي آش��ناييمان ب��ه من گفت
يكي از آرزوهاي بزرگم اين اس��ت كه شهيد
شوم و احساس ميكنم زود به اين خواستهام
ميرسم .ميخواهم رفتنم باشكوه باشد .بعد

خنديد و گفت سرنوشت من با يك گلوله مسي
رقم ميخورد .من در پاس��خ ايشان گفتم اگر
ميخواهيد شهيد شويد چرا ازدواج ميكنيد؟
ستار گفت اين عهدي است كه با خداي خود
بستهام اگر قرار است روزي از دنيا بروم ،مرگم
با شهادت باشد.
شهادت همسرتان چطور رقم خورد؟
س��تار كرج خدمت ميكرد .متأسفانه حين
مأموريت و برخورد با اراذل و اوباش ،با ضربات
چاقو به شهادت رسيد .هميشه ميگفت رفتنم
دست خودم است و برگشتنم دست خدا .ستار
به آرزويي كه داشت رسيد و در روستاي دربند
شهرستان ازنا در لرستان به خاك سپرده شد.
با اينكه 13سال پيش ش��هيد شده است هر
وقت سر مزارش ميروم انگار ستار همين االن
شهيد شده اس��ت .وقت دلتنگي مينشينم با
عكسش صحبت ميكنم و فيلمهاي عروسي
را ميبينم .شايد باورتان نشود گاهي با ستار
هم دعوا و بعضي مواقع قهر هم ميكنم .مث ً
ال
دو روز عكس��ش را ن��گاه ميكن��م ميگويم
چيه؟ باهات قهرم .يا س��تار خيلي دلتنگم يا
بايد خواب��ت را ببينم دارم ديوانه ميش��وم،
ميخواهم ببينمت و صدايت را بش��نوم .من
حضور شهيد را احساس ميكنم.
ب�ا توجه ب�ه ش�رايطي كه داش�تيد
ش�نيدن خبر ش�هادت ايش�ان بايد
لحظات س�ختي را برايت�ان رقم زده
باشد؟

من فرداي روز مأموريت رفتن س��تار سركار
رفتم .هميشه وقتي شب شيفت ميماند فردا
صبحش تماس ميگرفتم تا صدايش را بشنوم.
نميدانم آن روز چرا آنقدر دلشوره داشتم ،اما
هرچه تماس گرفتم گوشياش خاموش بود.
حالم بد ش��د .هر طور بود خ��ودم را به خانه
مادرشوهرم رساندم .خانه ش��لوغ بود .تپش
قلب گرفته بودم .مادرش��وهرم طبقه س��وم
بود .تا رس��يدم پرس��يدم چه ش��ده؟ گفتند
ستار تير خورده اس��ت .ديگر نتوانستم سرپا
بايستم ،زير ش��انهام را گرفتند و مرا به داخل
آوردند .بع��د گفتم چرا گري��ه ميكنيد مگر
االن بيمارس��تان نيست؟ مادرش��وهرم هم
بيخبر از هم��ه جا ميگف��ت ميگويند بايد
برويم بيمارستان امضا بدهيم تا عملش كنند.
بنده خدا خودش هم نميدانست .گفتم پس
برويم چرا نميرويم؟ س��وار ماشين شديم و
بيحال بودم .يكدفعه چشمهايم را باز كردم.
تا چش��مانم به تابلوي بهشت س��كينه افتاد،
ش��روع به داد و فرياد كردم .فهميدم اتفاقي
برايش افتاده است .همس��رم اهميت زيادي
به حفظ حجاب ميداد .ميگفت ما ش��هداي
زيادي دادهايم كه بايد خونشان را حفظ كنيم.
ايشان وابستگي زيادي به واليت فقيه داشت.
بااينكه زندگيمان كوتاه بود اما خوشحالم كه
مدتي در كنار او زندگي كردم .ستار عاشق اهل
بيت (ع) بود .ارادت زيادي به حضرت ابوالفضل
(ع) داشت.

ندارد .بچهها گاه��ي در كمين ضد انقالب
افتاده و شهيد ميشدند .اصرار خانواده هم
مانع نشد و فايدهاي نداشت .در مقابل همه
مخالفتها تنها يك جمله ميگفت« :مگر
خون من از خون جوانان ديگر كه به شهادت
ميرسند ،رنگينتر است؟»
وداع آخر
مظفر قب��ل از آخرين اع��زام ،همراه چند
نفر از دوستانش به گلزار ش��هداي روستا
رفتند .او سمت راس��ت مزار اولين شهيد
روستا ،شهيد ابوالفضل طاهري را نشان داد
و گفت اينجا جاي من است .دقيقاً چهار ماه
بعد از اعزام به منطقه در  26خرداد  64به
شهادت رسيد.
آنطور ك��ه بعده��ا همرزمان��ش تعريف
كردند ،ش��هيد مظفر طاهري در خودروي
پشت ماشين فرمانده در حال حركت بود
كه در منطقهاي به نام «پي��چ پاپيون» در
حالي كه مسئوليت محافظت از فرمانده را
به عهده داش��ت ،به كمين كومله افتاد و از
ناحيه گردن و شكم به شدت مجروح شد.
او و تعدادي از همرزمانش را به بيمارستان
منتقل كردند ،اما مظفر به شهادت رسيد.
مادرش ميگفت به دليل شرايطي كه پيش
آمد نتوانس��تيم پيكر مظف��ر را براي وداع
به خانه بياوريم .براي همين ش��ب تدفين
خواب مظفر را ديدم كه ميگفت ننه جان
چرا من را به خانه نياورديد؟
شهيد محمدحسين نجاتپور
تع��دادي از جواناني كه در تش��ييع پيكر
ش��هيد مظفر طاه��ري حضور داش��تند،
تصميم گرفتن��د همگي با ه��م به منطقه
اعزام شوند تا اجازه ندهند اسلحه شهيد بر
زمين بماند .يكي از همانها به نام ش��هيد
محمدحس��ين نجاتپور بع��د از مدتها
حضور در جبهه به ش��هادت رسيد و امروز
مزارش كنار مزار ش��هيد مظف��ر طاهري
ميزب��ان زائران گلزار شهداس��ت .ش��هيد
نجاتپور از س��وي اهالي روس��تا به شهيد
هميشه كارساز معروف شده است؛ شهيدي
كه چراغ هدايت جوانان روستاست.
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