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نذر مادر شهید صدرزاده برای پسرش

روز تاسوعا نذر مادر ادا شد
  احمد محمدتبريزی

ان��گار زم��ان ب��ه عق��ب برگش��ته و لباس 
رزمندگان دفاع مق��دس را بر تن مصطفی 
صدرزاده کرده اند یا نه او س��وار بر ماش��ین 
زمان از کوره راه تاریخ خودش را به دهه 90 
رسانده تا نش��انی از ایثار و مردانگی برایمان 
باشد. مصطفی تجسم واقعی رزمندگان زمان 
جنگ بود. از همان جنس، با همان زاللی و 
سادگی و شفافیت. در زندگی اش از هر راهی 
برای نزدیک شدن به سبک زندگی و آرمان 
شهدا استفاده کرد و آرزویش فدا کردن جان 

در راه دین و اهل بیت)ع( بود.
به قدری به شهدای دفاع مقدس احساس تعلق 
می کرد که در هفته دفاع مقدس وقتی فیلم های 
رزمندگان را می دید ضجه می زد. جای خودش 
را میان سیل نیروها خالی می دید و در دل آرزو 
می کرد کاش در صف این نیروهای مخلص و 
خدایی راهي جبهه می ش��د. صفای بچه های 
جنگ، شور و حال سنگرها برایش ملموس و 
آشنا بود. اعتقاد داشت خدا از این صحنه  زیباتر 
نیافریده که نیرویی همراه بسیجی های حضرت 
امام به جنگ برود. اعتقادش بر این بود که باید 
حیدری جنگید تا کس��ی ج��رأت جنگیدن 

جلوی تان را نداشته باشد.
ش��هید صدرزاده نام جهادی س��یدابراهیم را 
برای خ��ودش انتخاب ک��رده ب��ود. دو فرزند 
کوچک داش��ت ولی باز ه��ر کاری برای اعزام 

و مدافع حرم ش��دن انجام می داد. دوستانش 
می گفتند مصطف��ی را ک��ه می دیدیم گویی 
ش��هدا در مقابل مان راه می رون��د. وقتی به او 
می گفتند برایت سخت نیست همسر و فرزندت 
را می گذاری و به س��وریه می روی، در جواب 
می گفت زن و بچه و هفت ج��د و آبادم فدای 
یک کاشی حرم حضرت زینب)س(. همسرش 
تأیید می کند که مصطف��ی به هیچ چیزی در 
دنیا وابسته نبود و به همین خاطر خیلی راحت 

توانست برود.
روزهای پیش از اعزام حال و هوای مصطفی 
تغییر کرده بود. نگران بود نکند سفرش جور 

نشود و از سایر رزمندگان جا بماند. یک بار تا 
فرودگاه رفته بود ولی موفق به پریدن نشده 
بود. در راه بازگشت با صورتی گریان به میدان 
شهدای گمنام فاز3 اندیشه می رود و با تندی 
رو به مزار شهدا می گوید: »اگر شما کار اعزام 
مرا جور نکنید، هرجا بروم می گویم که شما 
کاری نمی کنید. هرج��ا بروم می گویم دروغ 
است که ش��هدا عند ربهم یرزقون هستند، 
می گویم روزی نمی خورید و هیچ مش��کلی 
از کس��ی برطرف نمی کنی��د. خودتان باید 
کارهای من را جور کنی��د«. کمتر از 10 روز 

بعد مصطفی عازم شد.
همسر ش��هید تعریف می کند که مصطفی 
توانایی عجیبی در یادگی��ری زبان و تقلید 
لهجه ها داشته اس��ت. او به مشهد می رود، 
ریش هایش را کوتاه  می کند و به مس��ئول 
اع��زام تیپ فاطمی��ون می گوی��د که یک 
افغانستانی اس��ت. مصطفی بیش��تر از دو 
سال در مناطق مختلف سوریه درگیر نبرد با 

جریان تکفیر بود.
هنگامی که در کودکی بر اثر حادثه ای سرش 
شکست و پهلویش آسیب دید، مادرش نذر 
کرد: »عموعباس، مصطفی نذر شما. یاری مان 
کن تا فرزندم سالم بماند و سربازتان شود!« 
خودش تا 14 سالگی از نذر مادر خبر نداشت. 
هر چه بزرگ تر می ش��د فهم��ش از دنیای 
مادی بیشتر می شد. می دانست این دنیا به 

هیچ نمی ارزد. می گف��ت: »نکند در زمان ما 
اتفاقی همانند عاشورا رخ بدهد و زمانی که 
باید برای دفاع به میدان برویم، ش��انه خالی 
کنیم.« همیشه آرزو می کرد که  کاش توفیق 
داشت و جزو یاران امام حسین )ع( در عاشورا 
بود. زمانی که به این مس��ائل فکر می کرد، 
می گفت: »مامان! تو را به خدا قسم دعا کن 

که عاقبت به خیر شوم.«
روز تاس��وعا خب��ر ش��هادت مصطف��ی آمد. 
همان طور که مادرش نذر کرده بود. همان طور 
که خودش خواسته بود. در یکی از فیلم هایی 
که قبل از شهادتش ضبط شده،  رو به دوربین 
می گوید: »فردا روز تاسوعا است و در رحمت 
خدا باز اس��ت. حال می دهد که فردا ش��هید 
بشی.« قبل از شهادت به دوستانش گفته بود 
فردا فقط با یک گلوله ش��هید می شوم و حتی 

ساعت شهادتش را به دوستان خود گفته بود.
 مصطفی در روز تاس��وعا آس��مانی شد و چه 
چیزی برای او از این زیباتر بود. مصطفی مثل 
یک کبوتر عاشق آرام پر کشید. آبان که از راه 
می رسد با خودش یاد ش��هید صدرزاده را به 
همراه می آورد. حاال مردم ن��ام پرآوازه او را در 
سرتاسر ایران می دانند و به خود می بالند که 
چنین فرماندهان ش��جاعی برایشان امنیت و 

آرامش را به ارمغان آوردند.
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در يک�ی از فیلم هاي�ی ک�ه قبل از 
شهادتش ضبط شده،  رو به دوربین 
می گويد: »فردا روز تاس�وعا است 
و در رحم�ت خ�دا باز اس�ت. حال 
می دهد ک�ه فردا ش�هید بش�ی.« 
قبل از ش�هادت به دوستانش گفته 
بود ف�ردا فقط با يک گلوله ش�هید 
می شوم و حتی س�اعت شهادتش 
را ب�ه دوس�تان خ�ود گفت�ه ب�ود

 صغري خیل فرهنگ
شهید »ابوالفضل کلهر« متولد سال 1345 
تهران س�ال 60 در حالي که 16 سال بیشتر 
نداشت داوطلبانه عازم جبهه شد و يک سال 
بعد در جري�ان عملیات رمض�ان در منطقه 
ش�رق بصره به شهادت رس�ید اما پیکرش 
در منطقه عملیاتي ماند و نام او در فهرست 
»مفقوداالثر ه�ا« ق�رار گرف�ت. واژه اي که 
خانواده ش�هید آن زمان حت�ي معني آن را 
به خوبي نمي دانس�تند. بعد از 36 سال، در 
محرم سال 97 ابوالفضل تفحص و شناسايي 
شد. شهید کلهر متولد ماه محرم بود و شهید 
ماه رمض�ان ش�د و در ماه مح�رم پیکرش 
شناس�ايي ش�د. روحی�ه غزنوي کاش�اني 
مادر ش�هید بعد از 36 س�ال، 20 ش�هريور 
امس�ال مصادف با نخس�تین روز ماه محرم 
با پیکر فرزندشان ديدار کردند. گفت وگوي 
ما را ب�ا اين م�ادر ش�هید پی�ش رو داريد.

 17 سال آقاابوالفضل را بزرگ کرديد، 
چطور بچه اي برايتان بود؟

من چه��ار تا فرزند داش��تم. ابوالفض��ل اولین 
فرزندم بود. بچه پاکي بود، واقعاً همان بود که از 
خدا مي خواستیم. اهل تقوا و نماز و یک جوان 
انقالبي به معناي واقعي کلم��ه بود. متولد 29 
اردیبهشت 45 بود اما براي اینکه با اعزام او به 
جبهه موافقت شود تاریخ تولدش را به سال 44 
تغییر داده بود. البته ما نمي دانستیم مي خواهد 
به جبهه برود. بعد از ش��هادتش متوجه شدیم 
که دست به شناس��نامه اش برده بود. اولین بار 
تیر ماه س��ال 60 بود که رفت و حدود پنج ماه 
در جبهه س��قز، استان کرمانش��اه، بود. بعد به 
مرخصي آمد. وقتي از او مي پرسیدم در جبهه 
چه کار مي کني؟ مي گفت م��ادر آنجا بخور و 
بخواب اس��ت! اما بعدها همرزم هایش گفتند 
اوضاع در غرب کشور به دلیل حضور ضدانقالب 
بسیار سخت بود زیرا در جلوي ما دشمن بعثي 
حضور داش��ت و در پش��ت خطوط جبهه هم 
ضدانقالب بود که شناس��ایي آنها سخت بود. 
حتي ممکن ب��ود زن ها زیر لباس خودش��ان 
اسلحه و نارنجک پنهان کنند و بچه هاي رزمنده 

و بسیجي و سپاهي را به شهادت برسانند.
چطور شد به جبهه جنوب اعزام شد؟

پسرم چند ماهي در جبهه غرب بود. بعد حدود 
20 روز به مرخصي آمد. البته در همان روزهاي 
مرخصي هم م��ا او را کمت��ر مي دیدیم چون 
همیش��ه در مس��جد و پایگاه مقاومت بسیج 
فعالیت مي کرد. یک ش��ب مش��غول تماشاي 
تلویزیون بود و صحبت هاي امام خمیني)ره( در 
حال پخش بود. بعد هم توصیه کردند مجردها 
به جاي متأهل هایي که در خطوط مقدم هستند 
به جبهه بروند و ابوالفضل  همان لحظه تصمیم 
گرفت دوباره به جبهه برود. یک بار هم ش��ب 
بیست و سوم ماه رمضان بود که پاي تلویزیون 
خوابش برد، بلند شد گفت مادرجان اگر کسي 
خواب ببیند ش��هید ش��ده تعبیرش چیست؟ 
گفتم خ��ودت خواب دی��دي؟ خندید و گفت 
من نه، گفتم پس کي خواب دیده؟ گفت یکي 
از دوستانم خواب دیده، مي خواهم تعبیرش را 
به دوستم بگویم. من فهمیدم و با خودم گفتم 
خودش این خواب را دیده است اما به ابوالفضل 
گفتم هر کي این خ��واب را دیده، ان ش��اءاهلل 

خداوند ثواب شهادت را به او مي دهد .
با اينکه حدس مي زديد تعبیر خوابش 
شهادت باشد اما باز با رفتن او موافقت 

کرديد؟
بله، صب��ح روز بعدش قرآن بر س��رش گرفتم 

و او را از زیر قرآن رد کردم. پش��ت س��رش آب 
ریختم و راهي جبهه ش��د. من برگشتم داخل 
اتاق، خدا مي داند که ان��گار ندایي به من گفت 
ابوالفضل دیگر نمي آید، برو به بدرقه اش. آخر 
او اجازه نمي داد ما به بدرقه اش برویم. مي گفت 
اذیت مي شوید، خانه بمانید بهتر است . من هم 
سه تا بچه ها را برداشتم و رفتم براي بدرقه اش. 
قرار بود مراسم بدرقه آنها جلوي النه جاسوسي 
امریکا برگزار ش��ود. برادر کوچک تر ابوالفضل 
دنبال او رفت تا باالخره میان آن همه جمعیت 
پیدایش کرد و با هم پیش من آمدند. ابوالفضل 
گفت مگر نگفت��م نیایید؟ گفتم م��ن مادرم، 
طاقت نیاوردم، اذیت هم نشدم. تا ساعت پنج 
بعد از ظهر آنج��ا بودیم ک��ه اتوبوس ها آماده 
حرکت ش��دند. دیدم دوباره آمد و گفت مادر 
این اتوبوس ه��ا همه عازم جبهه غرب کش��ور 
هس��تند و من نمي خواهم به جبهه غرب بروم 
بلکه مي خواهم به جبهه جنوب بروم. گفت تو 
مادري، دعا کن، دعا کن ای��ن اتوبوس که من 
مي خواهم سوار آن ش��وم به جنوب برود. خدا 
شاهد است این اتوبوس آخري به جنوب رفت و 
ابوالفضل از خوشحالي پر مي زد. ابوالفضل روز 
قبل از اعزام از پسر عمه اش یک موتور خریده 
بود، بعد از چند روز تم��اس گرفت و به پدرش 
که راننده تاکس��ي بود گفت بابا موتور را به نام 
خودت بزن و پول موتور را به پسر عمه ام بده تا 
من مدیون او نباشم. بعد هم که عملیات شده و 
ما از عاقبت ابوالفضل بي خبر ماندیم، هیچ کس 
به ما چی��زي نمي گفت، هم��ه مي گفتند از او 

خبري نداریم.
کس�ي مجروح شدن يا ش�هادت او را 

نديده بود؟
چرا بعضي ها مي گفتند در عملیات زخمي  شده، 
بعضي مي گفتند موقع رفتن دیدیم که مجروح 
شده و موقع برگشتن پیکرش را هم دیدیم اما 
شرایط عملیات اجازه نمي داد پیکر او را به عقب 
منتقل کنیم، بعضي نحوه ش��هادت او را دیده 
بودند ام��ا بعضي هم مي گفتن��د فقط مجروح 
شده و شهید نشده است. ما هم خیلي دنبالش 
گش��تیم. پدرش تا پادگان دو کوهه هم رفت 
و جس��ت وجو کرد. اکثراً به پدرش مي گفتند 
ابوالفض��ل ج��زو مفقوداالثرها اس��ت، پدرش 
نمي دانس��ت معناي مفقوداالثر چیست، بعد 

به او گفتند یعني نه زنده بودن و نه ش��هادتش 
معلوم نیست .

و اين بي خبري 36 سال طول کشید و 
شما منتظر آمدن ابوالفضل بوديد؟

همه این س��ال ها با مشکالتش گذشت. خودم 
مي گفتم شاید اسیر باش��د. منتظر آزادي اش 
بودم. هر بار که پیکر ش��هیدان را مي آوردند به 
مراسم تشییع مي رفتم و با خود مي گفتم شاید 
ابوالفضل من در میان آنها باشد. من به ابوالفضل 
قول داده بودم تا روزي که پا دارم و تا روزي که 
نفس دارم راهش را ادام��ه مي دهم. من خودم 
در ستاد پش��تیباني جبهه حضور داشتم و در 
کارهاي مربوط به جنگ مشارکت مي کردم، به 
قول معروف رزمنده پشت جبهه بودم. در مراکز 
مختلف هم بودم؛ در خیابان شهید عراقي، در 
نارمک، در ایستگاه  هاشمي  س��یدخندان هر 
روز مي رفتم کمک مي ک��ردم حتي پتو هایي 
که از جبه��ه مي آوردند را مي شس��تم. گاهي 
گوش��ت هاي له ش��ده رزمندگان یا عضوي از 
اعضاي بدن آنها مثل انگشت ش��ان الي پتو ها 
بود. وقتي مي دیدم حالم بد مي شد و چند روز 
نمي توانستم غذا بخورم اما با عشق و عالقه کار 
مي کردم. آن زمان همه مردم با هم یکي بودند. 
هر کس هر کاري از دس��تش برمي آمد انجام 
مي داد. کوچک و بزرگ و زن مرد نداشت . زنان، 
همسران، برادران و پدران شان را راهي جبهه 
مي کردند و خودشان هم به ستادهاي پشتیباني 

مي رفتند ت��ا خدمت کنند. م��ن هم مي رفتم. 
با تمام توان کار مي کردم. هر بار که لباس��ي را 
مي شس��تم به این فکر مي کردم که شاید این 
لباس تن ابوالفضل من ب��وده. همه رزمندگان 
را چون فرزندم دوست داش��تم و از دل و جان 
خادمي مي کردم. آدمي  نبودم که ناراضي باشم 
و با خود مي گفتم اگر رضاي خدا در ش��هادت 

ابوالفضل است من هم راضي ام.
پیکر آقاابوالفضل تازه شناسايي شده، 
بعد از 36سال چطور با اين خبر روبه رو 

شديد؟
ابتدا بگویم که ابوالفضل متولد ماه محرم بود، 
در ماه رمضان به شهادت رسید و دوباره در ماه 

محرم به ما برگشت. ش��ب اول محرم از بنیاد 
شهید به همسرم زنگ زدند که ما مي خواهیم 
به دیدار ش��ما بیاییم. ما آن روز دماوند بودیم. 
گفتند فردا س��اعت 10 صبح خواهیم آمد. ما 
هم خودمان را به خانه رساندیم و من نیز براي 
مهمانان چاي آماده کردم. قباًل هم مي آمدند، 
معموالً پنج، ش��ش نفر مي آمدند ام��ا این بار 
حدود 20 تا 25 نفر بودند. تعجب کردم اما اصاًل 
به ذهنم هم خطور نکرد که اینها ممکن است 
براي اع��الم خبر جدیدي آمده باش��ند. از من 
خواستند یک خاطره از شهید برایشان بگویم. 
من هم خندیدم و گفتم شهدا همه زندگي شان 
خاطره است، شهادت خاطره است، همه چیز 
خاطره است. من فقط این را بگویم که ابوالفضل 
در اولین روز از دهه دوم محرم به دنیا آمد، این 
سیاه پوش��ي ها را هم که مي بینید کار جوانان 
هیئت محله است که مي خواهند براي او مجلس 
بگیرند. بعد از همسرم پرسیدند اگر ابوالفضل 
بیاید چه مي کنید؟ ایش��ان هم در پاسخ گفت 
من یک هفته قبل خواب دیدم که ابوالفضل را 
آوردند جلوي دانشگاه تهران و گفتند هر کس 
مي خواهد ابوالفضل را ببیند بیاید، صورتش هم 
باز بود. باز سؤال شان را تکرار کردند که اگر بیاید 
چه مي کني؟ پدر ابوالفضل هم گفت هر چه خدا 
بخواهد همان مي شود. خدا را شکر مي کنم؛ که 
گفتند بسیار خوب ابوالفضل را آورده اند، او آمده 
است که محرم امسال همراه شما عزاداري کند. 
بعد از ظهر هم به معراج شهدا رفتیم. آن هیکل 
زیبا را پیچیده در قنداقي به من دادند و گفتند 
این ابوالفضل شماست. من هم او را در آغوش 

گرفتم. بوسیدم و بوئیدم.
بعد از 36 سال ابوالفضل را مي ديديد، 

به او چه گفتید؟
گفتم خیلي ممنونم مادر که این طور آمدي، این 
افتخار است. رفتنت افتخار بود و برگشتنت هم 
افتخار است. مي دانم که صبوري هایم نزد خدا 
اجر و مزد دارد. من مي دانم صبوري در هر کاري 
به آدم کمک مي کند و امیدوارم خداوند بعد از 

این هم به ما صبر بدهد تا تحمل کنیم .
نگاه اق�وام و فامیل و همس�ايه ها که 
بعد از 36 سال خبر آمدن ابوالفضل را 

شنیدند چطور بود؟
خیلي خوب بود، آمدن ابوالفضل یک تحول در 
محله ما ایجاد کرد. مراس��م تشییع باشکوهي 
برگزار شد.واقعاً در شأن یک ش��هید بود. من 
نمي دانستم این همه مردم از کجا آمده بودند، 
جمعیت آن قدر زیاد بود که خیابان را بستند، 
واقعاً حق را ادا کردند، شور و هیجاني بود، آشنا 
و غیرآشنا حضور داشتند، انگار شهید خودشان 
اس��ت. چند نفر آمدند گفتند ما برات کربال و 
حاجات مان را از ش��هید تازه از راه رسیده شما 
گرفتیم. مردم سنگ تمام گذاشتند، ابوالفضل 
آمد و حاجات خیلي ها را داد و به همه ثابت کرد 
که شهدا زنده اند. آمد و به همه گفت من همان 
ابوالفضلي هستم که از روز اول با امام و رهبرم 
بیعت ک��ردم و در این راه جان خ��ود را تقدیم 
کردم. من فکر مي کنم هم��ان والیتمداري او 
رمز جهاد و شهادت و سعادتمندي ایشان بود 

که در آن سن او را راهي جبهه کرد .
و حرف پاياني؟

پسرم وصیت کرده بود در قطعه 24 به خاک 
سپرده شود. مسئوالن ابتدا مي خواستند او را  
به قطعه 50 ببرند اما وقت��ي وصیتنامه اش را 
دیدند در همان قطعه 24 به خاک س��پردند. 
از ش��ما هم ممنونم که به یاد شهدا هستید. 
پدر و مادر شهدا را یاد مي کنید. آنها هم شما 

را دعا مي کنند.

گفت وگوي »جوان« با مادر شهید ابوالفضل کلهر که پیکرش به تازگي بعد از 36 سال به آغوش خانواده برگشت 

پيکر مولود محرم در ماه محرم به آغوش مادر بازگشت

از همسرم پرسیدند اگر ابوالفضل بیايد 
چه مي کنید؟ ايشان هم در پاسخ گفت 
من ي�ک هفته قب�ل خ�واب ديدم که 
ابوالفض�ل را آوردند جلوي دانش�گاه 
تهران و گفتن�د هر ک�س مي خواهد 
ابوالفض�ل را ببین�د بیاي�د، صورتش 
هم باز ب�ود. ب�از سؤال ش�ان را تکرار 
کردند که اگر بیاي�د چه مي کني؟ پدر 
ابوالفضل هم گفت هر چه خدا بخواهد 
همان مي ش�ود. خدا را ش�کر مي کنم
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