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ق ّ
م�دمه

بـر آسـتان جانـان گـر سـر تـوان نهـادن
گلبانـگ سـربلندی ،بـر آسـمان تـوان زد

1

بدون تردید شـهادت رسـیدن به اوج کمال انسـان است و انتخاب
آ گاهانهی آن حق را از باطل جدا میکند .در واقع شـهادت ،نتیجهی
ّ
سالمت روانّ ،
روحیهی شجاعت و انتخاب آ گاهانه است؛ و یک اتفاق
نیست که برای هر کسی پیش بیاید.
ّ
سـرانجام شـهادت ،در تفکـر شـیعی؛ برتریـن کامیابـی ،بزرگتر یـن
ِ
پیروزی ،واالترین مقام و گرانمایهترین درجه است .زیباترین لحظهها،
سـاعتی اسـت که شـهید ،پیروزمندانه به دسـت دشـمنان خدا از جام
شـهادت سـیراب شـده و نزد پروردگار خود ُس ٰ
ـکنی میگزیند.

٭٭٭
در ایـن مجموعـه ،سـخن از شـهیدی اسـت کـه بـرای درک حقایق،
آ گاهانه انتخاب کرد .هدفش فقط تغییر مذهب نبود .او در این راستا
بـر مبنـای ّاتحـاد بیـن مذاهـب در مقابلـه بـا نفـوذ و گسـترش ّ
وه ّ
ابیـت
 .1دیوان حافظ ،غزل .154

9

د
همّقم

ــ این قبیلهی نامشروع ـ در جوامع محروم ،با تالش ،درایت ،علم و اخالق
در ترکمن صحرا بروز و ظهور کرد؛ تا عدالت را پیاده کند.
تنهـا جـرم ایـن شـهید عزیز ،والیت و ّ
محبـت امیرالمؤمنین علی7

10

و اوالد طاهرینـش :بـود؛ و بـر سـر جان خو یـش باخدایش معامله کرد.
راهیستراهعشق ،کههیچش کنارهنیست
نجـا جـز آن که جان بسـپارند چاره نیسـت
آ

1

ّ
پس تمام ِمهگرفتگیها
شهید شیرمحمد طاطار با طلوعی دوباره ،از ِ

و ابرهـا بیـرون آمـد و درخشـید و شـعاعی از نـور وجـودش بـرای همیشـه
روشـنیبخش ترکمنصحـرا شـد .تـا مـددی باشـد بـرای درمانـدگان در
وادی سراب.

٭٭٭
بـر آن شـدیم تـا بـا اندک بضاعتی و گفتاری درخـور درکمان در این
معرفی یکی از ّ
مجموعه به ّ
محبان امام علی 7بپردازیم .امید است که
مرضی حقتعالی و تاییدات حضرت ّ
ّ
ولیعصر؟جع؟ قرار گیرد؛
مورد
و فانوسی باشد برای طالبان طریق حق .انشاءاهلل.
ُّ
َ
َ َّ ٰ
الش َه ٰد ِآء َو ِ ّ
الص ّ ٖد ٖیق َ
ین
السل ُم َعلی
و
ّ
 13شهریور  1 / 1395ذیالحجة 1437
 .1دیوان حافظ ،غزل .72

ف
پ� ی� ش�گ� ت�ار

ترکمنصحرا منطقهای که در نیمهی شـمالی اسـتان گلستان واقع
شده است .وسعت آن از بندر ترکمن و گمیشان تا مناطق کوهستانی
کالله و مراوه ّتپه و از طرفی تا مرزهای ترکمنستان کشیده شده است.
اهالی این استان از اقوام مختلف ترکمن ،فارس ،آذری ،سیستانی
و بلوچ هستند؛ که در کنار هم بهآرامی زندگی میکنند.
ترکمنهـا ،انسـانهای نجیـب ،بیآالیـش و مهماننـواز میباشـند.
شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است .زبان رایج مردم آن سرزمین
به گویش ترکمنی است.
خانههایبومیو ّ
سنتیترکمنهابهصورتآالچیقهست کهشاکلهی
فیزیکی خانه تشکیلشده است از چوبهای نازک و تابیدهای که در هم
تنیده شده است.
ُ
ترکمنهـا دارای طوایـف مختلـف« :قجـق»« ،قانیاقمـاز»« ،تکـه»،
«آقآتابـای»« ،یلمـه»« ،جعفربـای»« ،ایـگ»« ،نخورلـی» و ...هسـتند کـه
اینها زیرمجموعهی دو قبیلهی بزرگ یموت و گوگالن میباشند.
ّ
جمعیت ،وسعت زمینهای کشاورزی،
ارزش و بزرگی این طوایف به
مرتعها و زیادی دامها و طیور آنان برمیگردد.
ترکمنها از دیرباز در پرورش اسبهای اصیل و مسابقهی اسبدوانی

11

راتفگشیپ

و موسـیقی ّ
سـنتی و خواندن شـعرهای «مختومقلی فراغی» 1شـاعر بلند
آوازهی ترکمن که ارادتمند به اهلبیت :بوده است ،شهرت خاص دارند.
مردم ترکمن ،اهل ّ
سنت و حنفی مذهب هستند و محب و عالقهمند

12

به خاندان عصمت و طهارت :میباشند .آنان به ّنیت امام حسین
در ماه ّ
محرم ،اطعام میدهند؛ و همه در این مراسم شرکت میکنند .اگر

7

در این ماه صاحب فرزندی شـوند ،به احترام روز عاشـورا؛ آن را به زبان
ترکمنها«عاشورقلی»(بندهو خادمعاشورا)مینامند.همچنینترکمنها
در ماه ّ
محرم مراسم خواستگاری ،عقد و ازدواج ندارند.
از رسوم رایج آنان ،رفتن عروس و داماد به زیارت امام رضا 7است.
فرش دستبافت زنان ترکمن با نقش و رنگهای ّ
سنتی ،هدایای نفیسی
است که هر ساله به حرم علی بن موسی ّ
الرضا 8اهدا میشود.

برج قابوس (میلگنبد) که بلندترین برج آجری جهان است ،یکی از
مکانهای تاریخی این منطقه میباشد .همچنین در این ّ
خطه جوانان
برومنـد بسـیاری وجـود دارنـد کـه در میدانهـای ورزشـی بینالمللـی،
در رشتههایی همچون والیبال و فوتبال ،افتخارات بسیاری برای میهن
اسالمی بهارمغان آوردهاند.
 .1مختومقلــی فراغــی ( ۱۱۶۹-۱۱۱۲هــ.ش) از بزرگتریــن شــاعران ترکمنزبــان و از مهمتریــن
ّ
ـخصیتهای مــردم ترکمــن بــه شــمار میآیــد .وی در اشــعار خــود بیشــتر بــه مســایل اجتماعــی
شـ
ّ
و سیاســی میپرداخــت .مختومقلــی از مهمتریــن افــرادی اســت که تالش زیــادی برای اتحــاد ایالت
و طوایف ترکمن داشت .از دیوان اشعار وی میتوان اشاره نمود به:
مختومقلــی! ســندن قورقــار یورهگیــم حــق یانینــدا قبــول بولســون دیلهگیــم
حسن ،7حسین ،7عرشی کرسی گرهگیم کربــادا شــهید اتدنــگ ســن دنیــا

�ز ن�دگی ن�امه

روسـتای «قرهسـو» (بایجـق طاطـار) از توابـع دهسـتان نگینشـهر
(نظامآباد) ،شهرستان گنبدکاووس ،استان گلستان است.
بایجق طاطار ،نام ّاولین کسـی بود که در زمان چادرنشـینی عشـایر
ترکمن در آن منطقه ُس ٰ
کنی گزیده است؛ و آنجا را به نام ایشان نامیدند.

بیشـتر افراد پیر و سـالخورده از آن نام میبرند .اسـم فعلی روسـتا که در
نقشهی شهرسازی مورد استفاده قرار میگیرد« ،قرهسو» است که در زبان
ترکمن به معنی «رود سیاه» و برگرفته از رودی نیلیرنگ که در جوار روستا،
جاری و ساری است.

٭٭٭
در روزهـای پایانـی تابسـتان 18 ،شـهریور  1340در روسـتای قرهسـو
(بایجق طاطار) کودکی دیده به جهان گشود که بزرگی و هیبتش آالچیق
ّ
ّ
ساده و محقر آقاویلی و نور بیبی را مصفا میکرد .آنان به امید داشتن
ّ
«شیرمحمد» نامیدند .نامی که زیبندهی مرام
فرزندی دلیر و بیبا ک ،او را
و مسلک او شد؛ و بر تارک ترکمنصحرا برای همیشهی تاریخ نقشبست.

٭٭٭
ّ
شیرمحمد ،کودکی را در یک خانوادهی روستایی اصیل ترکمن و اهل
یسـوزاند) بـا تمـام
طایفـهی «قانیاقمـاز» (کسـی کـه خـون خـودش را نم 

13

همانیگدنز

ّ
محرومیتها پشت سر گذاشت .وی تحصیالت ابتدایی را در روستا
ّ
«شیرمحمد هرگز زیر بار
بهپایان برد .یکی از همکالسیهایش میگوید:
زور نمیرفت .یک ّ
حس ظلمستیزی داشت .همان خصلت کودکی در

14

بزرگی تکامل یافت».

1

وی برای ادامه تحصیل وارد مدرسهی راهنمایی نظامآباد شد .سال
سـوم راهنمایـی بـود کـه در یـک سـانحهی تصادف ،پدرش را از دسـت
داد.

شـیرمحمد که سـومین ّ
ّ
بچه و ّاولین فرزند پسـر خانواده بود؛ در فراق
ّ
مسوولیت شش خواهر
پدر و در حالی که پانزده سال بیشتر نداشت ،بار
و دو برادرش را بر دوش گرفت .او در کنار تحصیل در مقطع ّ
متوسطه در
شهرستان گنبدکاووس ،در یک قهوهخانه بهعنوان مهماندار مشغول
بهکار شد.

٭٭٭
ّ
مشـکالت زندگـی آنـان بـه حـدی بـود کـه میگفـت« :هـر وقـت باران
ّ
ّ
سقف خانه آب میچکید .تعداد چکهها به حدی
میآمد ،از چند جای ِ
بود که مجبور میشدیم سقف را از داخل خانه با یک سفرهی پالستیکی
بپوشانیم و با ایجاد یک سوراخ در سطح این سفره ،آبهای جمعشده
را تخلیه کنیم؛ تا حداقل از یکجا آب بچکد».
ّ
محرومیت از یکسو ،و کار و تحصیل از سوی دیگر؛ بر دوش
فقر و
 .1به نقل ازّ :ایوب آقچهلی (کارمند بخشداری آزادشهر و عضو شورای اسالمی).

همانیگدنز

ّ
شیرمحمد سنگینی میکردّ .اما آنچه بیشتر آزارش میداد ،فقر عاطفی
از فراق پدر بود .همیشه میگفت« :من هنوز گرمی و فشار دستان پدرم
رازمانی کهدستانمرابرای گرفتنقلمدر کالس ّاولهمراهیمیکرد،حس
میکنم».

ّ
ـیرمحمد را خسـته و منزوی نکرد،
روزهای سـخت زندگی نهتنها ش

بلکه از او یک مدیر توانمند در عرصهی خانواده و اجتماع ساخت.

٭٭٭
ّ
شیرمحمد در کنار تحصیل و کار ،به ورزش روی آورد و با تشکیل یک
تیـم فوتبـال بهنـام «بئرلشـیگ» (یعنـی :وحـدت و یکدلـی) بـه معنـای
«یکیشدن» ،در این عرصه پیشقدم شد.
مدیریت قوی ،خودش ّ
ّ
به جهت آن ّ
مربی تیم
روحیهی اجتماعی و
شد و با گزینش جوانان مستعد از روستاهای مختلف ،اعضای تیمش
ّ
را تشـکیل داد .میگفـت« :بئرلشـیگ» حدومـرز نمیشناسـد .همـه
میتوانند در آن شرکت کنند».
او توانسـت حرکتی به راه اندازد و موجی در منطقهی آن روز ترکمن
صحرا ایجاد کند که بیسابقه بود .کاپیتان تیم که از دوستانش است،
میگویـد« :تـا آن روز مـا اصلا نمیدانسـتیم لبـاس ورزشـی یعنـی چـه؟
1
ّ
شیرمحمد تیم تشکیل داد».

٭٭٭
 .1همان
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ّ
ـیرمحمد در دبیرسـتان ،مصـادف بود
سـالهای پایانـی تحصی ِـل ش
بـا ّ
تحـرکات انقلاب اسلامی ایـران علیـه سـتمگریهای رژ یـم منحـوس
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ّ
انقالبیـون،
پهلـوی؛ و ایـن بهتریـن فرصـت بـود تـا وی در همسـویی بـا
ّ
تنفـر خویـش از نظـام سـرمایهداری را در معرض نمایش قرار دهد .او که
یهـای قبـل از انقلاب را درک کـرده بـود و بـا فقـر
دورهی خـان و خانباز 
ّ
محرومیت دستوپنجه نرم میکرد ،دیگر کسی جلودارش نبود.
و
با اینکه ّ
مقررات سختی بر نظام آموزشی جامعهی آن روز حاکم بود؛
ّ
ّاما ّ
ـیرمحمد اجازه نمیداد او فقط تماشـاچی
روحیهی ظلمسـتیزی ش

تهـای جمعـی علیه نظام پهلـوی بهراحتی
باشـد .بلکـه در تمـام حرک 
ّ
کالس را تـرک میکـرد؛ و هیـچ مدیـر و معلمـی نمیتوانسـت در هنـگام
درس ،مانـع از خـروج او از مدرسـه شـود .ب هطـوری که همکالسـیهایش
ّ
«شیرمحمد اگر بخواهد برود ،میرود».
میگفتند:
ّ
تحرکاتـش فقـط منحصـر بـه راهپیماییها نبود ،بلکـه دیالوگ و نظر
همهی احزاب و گروهها را ّبررسی و مطالعه میکرد؛ سپس با علم و درایت

آن را قبول یا رد مینمود؛ و همچنان تا آخر عمر پیگیر مسایل نظام و همراه
انقالب بود.

٭٭٭
ّ
شیرمحمد برای مبارزه با طاغوت،
بعد از ظلمستیزی ،انگیزهی دیگر
ّ
تبعیـت از فرمانهـای رهبـر انقلاب حضرت امام خمینی; در رابطه با
رفع طبقات اجتماعی «کاخنشینی و کوخنشینی» بود.
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انقالب اسالمی به ّ
همت رشادتها و از جانگذشتگیهای جوانان
مومـن و مخلـص بـه پیـروزی رسـید .بعـد از پیـروزی انقلاب ،او بـا تمام
کنشهایی که در طول تحصیل با آن مواجه شده بود ،توانست در رشتهی
علوم انسانی دیپلم بگیرد.

٭٭٭
حضور ایشان بهعنوان یک فرد باسواد ،و متواضع ،با روابط اجتماعی
باال ،در جامعهی محروم روستایی آن روز ،باعث شد تا مردم روستا برای
ّ
ّ
شیرمحمد که
حل مشکالت مالی و اداری خود ،به وی مراجعه کنند.
نظـام سـرمایهداری را لمـس کـرده بـود؛ و طعـم فقر و تبعیـض را بهخوبی
چشیده بود ،ملجا و پناه قشر ضعیف و دردمند روستایی شد.
ابتدا با ّ
توجه بهفرمان امام; مبنی بر تشـکیل نهضت سـوادآموزی،
ّ
معلم نهضت در روستاها به ّفع ّ
الیت پرداخت .چون میدانست
بهعنوان
منشـا تمـام بدبختیهـا و کمبودهـا ،بیسـوادی اسـت .همیشـه سـعی
میکرد با دلیل و منطق به حقیقت برسد .میگفت« :اگر با دلیل و منطق
به مطلبی برسـمّ ،
حتی اگر از سـوی دشـمن باشـد ،قبول میکنم؛ وگرنه
قابلقبول نیسـت».
عطش حقیقتجویی باعث شد تا سطح علمی خویش را باال ببرد.
ّ
شیرمحمد در کنار خدمت به همنوعانش ،توانست با مطالعه و تحقیق،
حائز رتبهی قبولی در دانشگاه شهر ری شود؛ و پس از دو سال تحصیل
ّ
در رشتهی علوم اجتماعی ،موفق به اخذ فوقدیپلم علوم اجتماعی شد.
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ّ
در همان دوران در دانشگاه که به صورت اتفاقی در موضوع و بحثی
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یشـود .او میگفـت:
کـه بیـن دوسـتانش بـود ،وارد مناظـرهی مذهبـی م 
ّ
«در این بحثها بود که جرقههای استبصارم زده شد».
ّ
شـیرمحمد ّ
تبعیـت از رفتـار و گفتـار پـدرش؛ و نبـود امامت
هرچنـد
ُ
و عـدل در اصـول دینـی خـود را کـه باعث پیدایش قلـدران و زورمداری
در جامعه را منشـا اسـتبصار خویش میدانسـت.

سعهیصدر ،خویشتنداری و گرهگشایی از مشکالت مردمُ ،حسن
ّ
محرومیتزدایی
خلق با روابط اجتماعی باال ،رسیدن به داد مظلومان،
از سـطح جامعـهی روسـتایی ترکمنصحـرا بـا علـم ،نظـم و آراسـتگی
ّ
ّ
بـا آن ّ
ـیرمحمد
مدیریتـی کـه داشـت ،باعـث شـد ش
روحیـهی رهبـری و
برخواسته از بطن جامعهی مستضعفان بهمرور در دلها و جانها نفوذ
کند؛ و در بین ترکمنها به «شیرجان» و در بین سیستانیها و بلوچهای
منطقه «شـریف» لقب گیرد .این عزیزی و ّ
عزت بهواسـطهی آن سـبک
زندگی و معاشرت با مردم بهوجود آمد.

٭٭٭
ّ
شـیرمحمد یـا شـیرجان در سـال  1364بـه خدمـت سـربازی اعـزام
شـد .دورهی آموزشـی را در پـادگان نـودهی خانـدوز شهرسـتان آزادشـهر
اسـتان گلسـتان گذرانـد؛ و ادامـهی سـربازی را در شهرسـتان دزفـول
اسـتان خوزسـتان سـپری کـرد.

٭٭٭
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شـیرجان در سـال  1367و در سـن  28سـالگی ،بـا دختـری متم ّـول
از اهـل ّ
سـنت بـه نـام «بیبـی سـارا آقچ هلـی» کـه نسـبت فامیلـی بـا هـم
داشتند ،ازدواج کرد.
یکـه شـیرجان به خواسـتگاری مـن آمد ،از
همسـرش میگویـد« :وقت 
طـرف پـدر و عموهایـم مخالفتهایـی صـورت گرفـت .چـون مـا از یک
ّ
ـادی
خانـوادهی متمـول و معـروف در بیـن ترکمنهـا بـوده؛ و از لحـاظ ز ی ِ
دام و مرتع نیز زبانزد بودیم؛ در حالی که ایشان از نظر مالی و اقتصادی،
ضعیف بودند.
وقتی بزرگان قوم با یکدیگر مشورت کردند ،به این نتیجه رسیدند؛
شیرمحمد ضعف اقتصادی دارد؛ ّاما در ردهی ّ
ّ
سنی خویش جزو
اگر چه
معدود کسـانی اسـت که فوقدیپلم دارد؛ و در اجتماع آن روز ،ظاهری
آراسته و از نظر گفتمان اجتماعی ،شاخص؛ و یک چهرهی شناختهشده
در منطقه است.
در نهایت ایشان را پذیرفته و قرار عقد و ازدواج ما با مهریهی هشتاد
هزارتومان گذاشته شد؛ و من با بهترین جهیزیه در نوع خود و با یک کیلو
ّ
شیرمحمد رفتم.
طال به خانهی
هـر چنـد در خانـهی همسـرم از نظـر مالـی نسـبت بـه خانـه پـدری در
ّ
مضیقه بودم؛ ّاما چون منظم بود و کار میکرد ،فقر مالیش در نظرم نبود.
بسیار عاقل و باشعور بود .یک کلمه حرف از دهان شیرجان یک دنیا
برایم ارزش داشت.
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ّ
در مدت  20سال زندگی مشترک ،یک بیاحترامی از او ندیدم .هرگز
در مورد مسالهای با من برخورد نامناسبی نداشت».
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٭٭٭
شـیرمحمد در مـورد انتخابـش میگفـت« :بـا ّ
ّ
توجـه بـه خانـهداری
و اصالتی که از شما سراغ داشتم؛ و خوشرویی و شیرز نبودن مادرتان،
شما را به همسری برگزیدم».
حاصـل ایـن ازدواج ،یـک پسـر بـه نـام بهمـن و سـه دختر بـه نامهای
سـولماز ،فرحنـاز و مهنـاز طاطـار اسـت؛ کـه همگـی دارای تحصیلات
بـاالی کالسـیک و حـوزوی هسـتند.

بهمـن طاطـار طلبـهی پایـهی هشـتم حـوزهی ّ
علمیـهی قـم و دارای
تحصیلات دانشـگاهی اسـت؛ و سـولماز طاطـار از ّاولیـن طلبههـای

ّ
علمیـهی جامعـة
شـیعهی دختـر ترکمـن و فارغالتحصیـل از حـوزهی
ّ
الزهـراء 3قـم و معلـم اسـت.
فرحناز طاطار نیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری دارد؛ و نایب
ّ
قهرمان رشتهی ورزشی «ووشو»ی بانوان کشور و ّ
مربی تربیت بدنی و معلم
است؛ و مهناز طاطار هم کارشناسی رشتهی حقوق دارد.

٭٭٭
ّ
شـیرمحمد یا شـیرجان برای امرار معاش و خدمات به روسـتاییان،

ّ
مدتی را در جهاد کشاورزی و در قسمت ادوات کشاورزی و کود به کار
پرداخت.
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ّمدتی نیز در شـرکت تعاونی ّ
خاص دامداران شهرسـتان آزادشـهر به
سرکشـی و بازرسـی از دامداران روی آورد.
ّ
شـیرمحمد بر خواسـته از متن یک جامعهی مسـتضعف بود؛
چون
از هر فرصتی برای خدمت به مردم محروم اسـتفاده میکرد .طبع بلند
ّ
و آن ّ
روحیـهی ضـد سـرمایهداری ،اجـازه نمـیداد که فقط شـغلش یک
منبـع درآمدی برای خود و خانوادهاش باشـد.
این بود که وارد کمیتهی امداد آزادشـهر شـد؛ تا بتواند با شناسـایی
بیشـتر محرومـان ،خودجـوش وارد عمـل شـود؛ و در کنـار گرهگشـایی از
مـردم ،بـه عمران و آبادانی روسـتا نیـز بپردازد.

ّ
ـیرمحمد در کمیتـهی امـداد
یکـی از همکارانـش میگو یـد« :مـا بـا ش

آزادشهر بودیم .با اینکه دست خودش تنگ بود ،ولی بیشتر به فکر فقرا
ّ
ّ
بـود .آدم متفکـر و دلسـوزی بـود .در کل منطقـه نفـوذ داشـت؛ و منطقه
را آباد میکرد».

1

٭٭٭
ّ
شـیرمحمد در نیمـهی دوم سـال  1380بـه مذهـب تش ّـیع و مکتـب
تشـرف پیـدا کـرد؛ و بعـد از سـه مـاه ّ
اهلبیـتّ :
تقیـه ،در سـال 1381
بهصـورت علنـی ّ
تشـیع خـود را اعلام کـرد.

پسرش میگوید« :آن روزها من در مقطع راهنمایی درس میخواندم.
ّ
بـا پـدرم بهاتفاق خانـواده خدمت امامجمعهی محترم آزادشـهر رفتیم.
 .1به نقل از :دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
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ّ
بعـد از سـه مـاه ّ
تقیه و انجام تحقیقات بیشـتر ،پـدرم به مذهب حقهی
«شیعهی اثنی ّ
عشریه» 1درآمد».
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ّ
ـیرمحمد را بـا ایـن جملـه
یکـی از دوسـتانش میگو یـد« :مـا همـه ش
میشناختیم؛ که او میگفت« :ما  1400سال به ّ
ائمه :بدهکار هستیم.
دعا کنید ما ،اهلبیت :را آنطور که ّ
حقشان هست ،بشناسیم».

2

٭٭٭
ّ
بعـد از ّ
ـیرمحمد طاطـار ،در سـال 1385
تشـرف بـه مکتـب تش ّـیع ،ش
بهعنـوان کاندیـدای شـورای اسلامی بخـش قرهسـو انتخـاب شـد.
پسرش میگوید« :سه شب قبل از انتخابات شورای اسالمی بخش،
ّ
ّ
شیرمحمد در شورا به نفعشان
عدهای از علمای تنگنظر ـ که حضور
نبود ــ به فکر افتاده و تشـکیل جلسـه دادند؛ و بنا به نظر خود مفادی را
صورتجلسه کردند.
از ده نفـر کاندیـدای شـورا ،سـه نفـر را بـه انتخـاب خـود تعیین نموده
و اسامی آنان را در برگهای نوشته و شبانه در بین مردم توزیع کردند.
ّ
شیرمحمد نیانداختند .چون در بین این
فقط از این برگه در خانهی
 .1اثنی عشــری ،از مذاهب زیرمجموعهی مذهب شــیعه که به آن «مذهب جعفری» یا ِ«ا ّ
مامیه»
هــم گفتــه میشــود .پیــروان آن معتقــد بــه امامــت دوازده امــام معصــوم :پــس از پیامبــر اکرم9
ّ
«امامیــه» بــه صورت مطلــق عنوان
(از حضــرت علــی 7تــا امــام مهــدی؟جع؟) هســتند .هــر جــا
گــردد و یــا لفــظ «شــیعه» بــه صــورت مطلــق بیــان شــود ،منظــور «اثنیعشـ ّ
ـریه» هســتند .آنهــا را
ّ
جعفریــه ،اهــل ایمــان ،اصحــاب االنتظــار و قائمیــه نیــز نامیدهانــدّ .
امامیــه
شــیعهی جعفــری یــا
از فرقههای کالمی اسالمی و نام همه یا گروهی از شیعه میباشد.
 .2آقای میرعرب (از دوستان شهید) ،در مراسم سالگرد شهادت.
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ّ
ّ
شیرمحمد نبود؛ در حالی که او کاندیدا شده بود .اتفاقا
سه نفر نامی از
ّ
ّ
شیرمحمد،
عکس موضوع اتفاق افتاد .با تمام این نقشهها برای برکناری

ّ
محبوبیت ایشان ،ائتالف را شکست؛ و با اختالف  20تا  30رای ،کاندیدا
ّ
شیرمحمد طاطار بهعنوان نفر نخست ،برگزیده شد».

٭٭٭
کتابخانه ،تاسیس پستبانک ،تعویض پال کهای قدیمی خانهها
ّ
و اسامی کوچهها ،پیگیری احداث پارک و محل تفریح کودکان ،گازکشی
روسـتا ،تاسـیس مدرسـهی جدیـد و انسـجام مـدارس قدیمی ،هـر روز از
ّ
ـیرمحمد
روسـتا بـه اسـتانداری و بـاز به روسـتا ،تالشهای بیوقفهی ش
بود که تعدادی از این طرحها هنوز در دست اقدام بود.
ّ
ّ
شیرمحمد ،برنامهی جشن ویژهی
یکی از ایدههای فرهنگی و موفق
عید «قربان تا غدیر» بود؛ که هدفش تقویت وحدت بین شیعه و ّ
سنی
ّ
بود .این ایده در سال 1381برای ّاولین بار در ترکمنصحرا ّ
شیرمحمد
توسط
طرح و اجرا شد.

٭٭٭
ّ
شیرمحمد
اینجا بود که دشمنان دریافتند که خطر بزرگی از سوی
منطقه را تهدید میکند .کار بهجایی رسیده است که علمای اهل ّ
سنت
نیز پای بحث غدیر نشستهاند.
آنان یافته بودند که تخریب شیرجان ثمری ندارد؛ چون مردم منطقه
ّ
شـیرمحمد را نشـنیده بودنـد؛ بلکـه بهوضـوح لمـس کـرده بودنـد،
فقـط
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با آنهمه نقشه در برکناری او از شورا ،کاری از پیش نبردند .اینجا بود
که شروع به تطمیع نمودند .وعدهووعید میدادند که بیا و از این راه برگرد.
ّ
ایشان بهشدت تحت فشار بود .میگفت« :حاضرند برای من همه
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امکاناتی فراهم کنند؛ ولی من حاضر نیستم از مسیرم صرفنظر کنم».
تطمیع کارساز نشد ،این بود که تهدید کردندّ .اما برایش اصال ّ
اهمیت
نداشت .هدف وی فراتر از جانش بود.

٭٭٭
آرزوی پدرش مرحوم آقاویلی و مادرش نور بیبی برآورده شده بود؛
ّ
شیرمحمد واقعا خروشنده چون شیر ،توفنده و شجاع بود.
و فرزندشان
او میگفت« :درختی که باری ندارد ،هیچکس از شاخههای آن آویزان
نمیشود؛ ّاما یک درختی که بار و میوه دارد ،همه از آن آویزان میشوند.

باید ّ
شانیتاینراپیدا کنید کهاز شاخههایتانآویزانشوند.بایدآنقدر
رشد کنید که شیطان ّ
تحملش تمام شود؛ و بیاید شما را از سر راه بردارد».
ّ
شیرمحمد به آن ّ
شانیت رسید و تاب شیطانصفتان را طاق
آری!

کرد؛ تا اینکه او را به شهادت رساندند .دشمنان با برنامهای از قبل تعیین
ّ
شیرمحمد بستند .چون شورای بخش شده بود ،بیش
شده کمر به قتل

از پیش ّفع ّ
الیت میکرد؛ و بهدنبال طرحها ،عمران و آبادانی منطقه بود.

٭٭٭
روز حادثه به گرگان میرود و عصر همان روز برمیگردد؛ بیآنکه به
خانه سری بزند ،به دفتر شورا ـ که در کنار مسجد روستا است ـ میرود
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تا به کارهایش بپردازد .از دفتر شورا با همسرش تماس میگیرد که شام
را آماده کنید ،ساعت  11:00به خانه میآیم.
همسـرش میگویـد« :مـن تنهـا در خانه بودم و هر چهـار فرزندمان در
خوابگاهمدارسبودند .کتریراپراز آبنمودمتاچایراآماده کنم.منتظر
جوشآمـدن آب شـدم؛ کـه ُچرتـم گرفـت .یکدفعه بیدار شـدم و سـراغ
کتری رفتم .آب جوش آمده بود.
به ساعت نگاه کردم؛  10:30شب بود .چای را دم کردم .مشغول بودم
که دیدم کسـی با لهجهای ناقص در حالی که سـعی میکرد خودش را
ترکمن وانمود کند ،صدا میزند« :شیرجان بامی؟ [شیرجان هست؟]»
ّ
شیرمحمد را صدا
از اتاق بیرون آمدم و کنار ایوان ایستادم .دو نفر بودند
میزدند .گفتم«:رفتهدفترشورا»پرسیدند«:دفترشورا کجاست؟» گفتم:
«کنار مسجد».

داخل خانه آمدم .خانهی ما یک حیاط بزرگی داشت؛ ّاما بیحصار

و دیوار که خانهی ما با خانهی همسایه از طریق جدولهای آب از هم
جدا میشد و بیرون خانه دقیقا مقابل حیاطّ ،
جادهی آسفالت آزادشهر
به گنبدکاووساست؛و آنطرفجاده،مرتع گندمزار بزرگیاست کهدر آن
موقع خوشههای گندم تقریبا قد کشیده بودند.
شبی تاریک که ماه اصال در آسمان نبود؛ و فضای روستا با کمترین
روشنایی همه دستبهدست هم داده بودند و حالت استتار خوبی را
ّ
شیرمحمد آمد.
پدید آورده بودند .ساعت  12:00شب بود که دیدم
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سفره را آماده کرده بودم .بعد از یک احوالپرسی ،برای صرف چای
و شـام بر سـر سـفره نشسـت .بسیار خسـته بود .هرگز ندیده بودم بگوید:
گرسـنهام .گرسـنگی و تشنگی برایش خیلی معنا نداشت.
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آن شب گفت« :گرسنه و تشنه هستم!» چای را در لیوان ریختم ،قبل
از این که از آن بنوشد ،دوباره دیدم کسی با همان لهجهی ناقص صدا
میزند« :شیرجان دایی بامی؟» گفتم« :یک چوبدستی با خودت بردار».
باحالت انتقاد گفت« :چوبدستی برای چه؟» لباس راحتی تنش بود.
کتش را روی آن پوشید و یک چراغ ّ
قوه با خودش برداشت و بیرون رفت.
من در خانه منتظرش شدم تا برگردد و شام بخوریم .کمی گذشت؛
خبری نشد .دلشوره داشتم .با ّ
ّ
خصوصیت اخالقی که از ایشان
توجه به
خبر داشتم ،هرگز نمیشد که مراجعهکنندهای را به داخل خانه نیاورد.
ّ
ّ
شیرمحمد با اصرار او را
حتی اگر شخص از این کار اکراه داشت ،ولی
به خانه میآورد.
تاخیرش برایم بعید بود .از خانه بیرون آمدم تا وسط حیاط جلو رفتم.
شب تاریکی بود ،نشستم تا فضا را بهتر ببینم .همینکه نشستم،
چون ِ

دیـدم چراغقـوه روشـن روی زمیـن افتاده و میچرخد؛ و صدای درگیری
و ضربوشتم میآید .ایستادم؛ همینکه خوب نگاه کردم ،دیدم شخصی
به طرفم میآید .با تمام وجودم فریاد زدم« :ای وای! کشتند»...
با صدای من ،گردوخاک زیادی در فضا پیچید و ماشینی بهسرعت
حرکت کرد .دو نفر از تکفیریها هم به دنبال ماشین پیاده میدویدند.

همانیگدنز

ّ
ّ
شیرمحمد ـ که در
من بهشدت ترسیده بودم .با فریاد من ،عموزادههای
همسایگی ما بودند ــ با ّ
بقیهی همسایگان برای کمک بیرون ریختند.
ّ
ّ
شیرمحمد
در این فاصله که عدهای به دنبال قاتالن رفتند؛ خودم را به
رساندم .چندین ضربهی چاقو از پشت به او زده بودند؛ که یک ضربهی
آن از قلبـش بیـرون زده بود .شـکمش را در یـده بودند .تا نگاهش کردم،
بهزبان ترکمنی گفت« :یورگیم آقدی؛ [یعنی :دلم ذوب شد»].
ّ
ّ
قاتالن گریختند.شدتجراحاتواردهبهحدیبود کهاو رادر میانپتو
گذاشتیمتاتوانستیمجمعش کنیم؛و داخلماشینبگذاریم.همسایهها
از او پرسیدند :قاتالن را شناختی؟ با اشاره گفت« :نقاب داشتند».

٭٭٭
ّ
شیرمحمد را به بیمارستان تامین اجتماعی گنبدکاووس رساندیم.
دکترها و پرستاران با دیدن رودخانهی خون که از در بیمارستان تا داخل
سالن کشیده شده بود ،توان رساندن کمکهای ّاولیه را از دستداده
بودند.

ّ
چندسـاعتی بیشـتر طول نکشـید که در اثر شـدت جراحات وارده،

شـیرجان ،جـان بهجانآفریـن تسـلیم کـرد؛ و بـه سـعادت رسـید ».او در
 17فروردینماه سال  1387به شهادت رسید؛ که سزاوارش بود.
ّ
ّ
حقهی ّ
شیرمحمد با ّ
تشیع ،به کمال مطلوب رسید؛
تشرف به مکتب
ّ
و بـرای رسـیدن بـه هدفـش ،قلـهی رفیع شـهادت را فتح کرد .شـهادت
برازندهی صفات و کمالش بود ،نیکوترین خلعتی که وجودش را پوشاند.
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٭٭٭
ّ
ّ
شیرمحمد در منطقه ،خطری جدی برای دشمنان محسوب
حضور
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میشد؛ که حضورش را برنتافته؛ و درصدد ترور و نابودی وی برآمدند.
ّ
ـیرمحمد ،نـور وجـودش خامـوش نشـد ،بلکـه
غافـل از اینکـه بـا تـرور ش
شـعلهی پرفروغـی را برافروخـت.

اثـر معنـوی خـون شـهید موجـب رسواشـدن بیشـتر ّ
وه ّ
ابیـت کـوردل

و منافقین مزدور در منطقه گردید؛ و زمینههای آ گاهی مردم آن دیار را
فراهم آورد .همچنین پرورش فرزندانی ثابتقدم در این راه که هر کدام
مدارج علمی و اجتماعی ارزندهای را کسب نمودند ،نشانگر زندهبودن
راه شهید میباشد.
همچنین نصب تصویر شهید در ورودی جادهی آزادشهر ،نامیدن
ّ
ـیرمحمد طاطـار و ایجـاد یـک
اتوبـان و خیابانـی ب هنـام مبـارک شـهید ش
ّ
مجتمع فرهنگی در محل شهادتش ،تنها شعاعی از این نور است.

٭٭٭
ّ
ّ
شخصیتی بود که در استان گلستان
شیرمحمد طاطار ّاولین
شهید
تشیع و هم اهل ّ
هم اهل ّ
تسنن بر پیکر او نماز خواندند.
در امامزاده یحیی بن زید 7شهر گنبد بهرسم شیعیان و با حضور
مومنین ،مراسم باشکوهی با قرائت قرآن و زیارت عاشورا و نماز ّمیت به
امامت ّ
حجة االسالم و المسلمین حاج آقای بیات انجام شد.

همچنین با انتقال پیکر شهید به روستای زادگاهش ،مراسم ترحیم
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ایشـان ّ
توسـط اقـوام و نزدیـکان شـهید و روسـتاییان ،بـا آداب و رسـوم
ترکمـن همـراه بـا قرائـت قـرآن و نمـاز بـه امامـت حـاج آخونـد سـارلی نیـز
انجام شد.

باعملبه ّ
وصیتشهید،پیکرپاکشدر کنار پدر مرحومشدر آرامگاه

مسـلمین بـاوا پیـر (باوا کا کا) 1روسـتای آقچهلی علیا (فطـن آخوند) ،در
کیلومتر پنج ّ
جادهی گنبد به آزادشهر به خاک سپرده شد.

٭٭٭
ّ
ّ
شخصیتهای
در ّایام عزاداری برای شهید ،عدهای از مسوولین و
اسـتانی کـه جویـای احـوال بازمانـدگان شـهید بودنـد ،قـرار میگذارنـد
یکسـری مالقـات از طـرف خانـوادهی شـهید بـا مراجع عظـام تقلید در
استان قم صورت گیرد.

ّ
بعد از هفتمین روز شـهادت ،کاروانی متشـکل از دو فرزند شـهید،
روحانیـون و ّ
ّ
متدینیـن منطقـه از شهرسـتان گنبـد بهدیـدار
تعـدادی از
مراجع عظام تقلید و برخی از علمای قم میروند.
یکی از مراجع تقلید در این دیدار خصوصی ،بعد از یک گفتوگوی
صمیمی ،از بازماندگان شهید دلجویی نموده؛ و سپس عکس شهید
را بوسیده و روی چشمانشان گذاشته و میگریند.
 .1باوا پیر (باوا کاکا) :از علمای ترکمن زمان خود و از نوادگان پیامبر اکرم 9بود که در اصطالح
ترکمنهــا« ،اوالد» خوانــده میشــود .ایشــان از مراتــب عرفانــی و مقامــات معنــوی برخــوردار بــود؛ و
ّ
در جنگی که در آن زمان رخدادّ ،
توسط کفار به شهاد ت رسید .پس از آن مزار این شهید که از
احترام باالیی در میان مردم آن دیار برخوردار بود ،تبدیل به آرامگاه مسلمین گشت.
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همچنین در دیدار یکی دیگر از مراجع تقلید قم ،ایشان بعد از یک
ربـع سـخنرانی ،خانـوادهی شـهید را بـه صبـر دعوت میکنند؛ و سـپس
میفرمایند« :اگر استطاعت جسمی داشتم ،پیادهبر سر مزارش میرفتم».
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سـپس از روحانـی حاضـر در کاروان میخواهنـد کـه بـه نیابت از ایشـان
بر سر مزار شهید سورهی یاسین بخوانند.

گفتار ّاول

خاطرات
ّ
معلمی ت� ن
وا�ا
در تربیت ّ
بچهها خیلی صبور بود.

هر کجا میرفتیمّ ،
بچهها را او بغل میکرد.
خیلی دوست داشت ّ
بچهها درس بخوانند.
خودش به آنها درس میداد.
در ادب و اخالق و انضباط ،تاکید بهسزایی داشت.

از همان کودکی ،بر اخالق ،رفتار اجتماعی و درس خواندن ّ
بچهها

ّ
تسلط کامل داشت.

یکـرد .وجـود فرزنـدان
مهـر پـدری را بـه فرزندانـش بـذل و بخشـش م 
سرشار از مهر بود.
با خانوادهاش صافوصادق بود.

1

 .1به نقل از :بیبی سارا آقچهلی (همسر شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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از هشتسالگی نحوهی وضو گرفتن و به نماز ایستادن را عملی برای
مـا انجـام مـیداد؛ و بـا سـوالهایی کـه بـرای مـا ایجادشـده بـود ،جـواب
میداد.
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قبلاز رسیدنمابه ّ
سنتکلیف،احکام ّاولیهبرایمادر یکمجموعه

جورچیـن میچیـد؛ و توضیـح مـیداد کـه هرکـدام از ایـن جورچینهـا
چیست؟ و باید کجا قرار گیرد .بهصورت مبنایی با ما کار میکرد.
با رسیدن به ّ
سن تکلیف ،تاکید داشتند نماز را در ّاول وقت بخوانیم.
مـن از دو خواهـر و بـرادرم کوچکتـر بودم .زمانی که آنها مشـغول درس
خواندن بودند ،پدرم سعی میکرد که من هم کنار آنها باشم؛ و نحوهی
درسخواندن را از آنها یاد بگیرم .دفتر و قلمی داشتم و الفبا را تمرین
میکردم.

ّ
در اخالق و نظم خواهران و برادرم دقت میکردم .پدرم تاکید داشت

که خواهران و برادرم چه نقشی دارند .صحبت نمیکرد ،ولی با عمل از من
میخواستّ .
حتی نحوهی قلم در دست گرفتن را به من یاد داد .وقتی
میدیدم پدرم اینقدر دقیق است ،میدانستم که باید رعایت کنم.
تابستان و عیدها ما یک دفتر مخصوص داشتیم .مطالعات علمی،
داسـتانهای پیامبـران و احادیـث را هرکـدام جداگانـه موضوعبنـدی
میکردیم و در کادری مینوشتیم و حفظ میکردیم .پدرم از ما میپرسید
و در نهایـت در آخـر تابسـتان یـک جمعبنـدی داشـتیم .قبـل از رفتن به
مدرسـه ،ایـن برنامـهی مـا بـود؛ تا زمانی که پدرم به شـهادت رسـید.

و
انات یمّلعم

تابستان هر سال در کنار تفریح و گردش ،دروس
در دوران دبستان،
ِ
تحصیلی سال جدید را به ما یاد میدادند .بهطوری که وقتی در مهرماه،
ّ
معلـم شـروع بـه درس دادن مینمـود؛ مـن تـا آخـر درس را بلـد بـودم و بـه
ّ
معلم اعتراض میکردم که برای یادگیری ّ
بچهها خیلی وقت میگذارید.
برای تفریح ،ما را به شهر میبرد و در باز یهای فکری با ما همفکری
و معاشرتداشتو ماهیچگاهخستهنمیشدیم.طوریماراآموزشداده
بود که اگر زمانی فرصت برای انجام کاری که قول داده بود پیش نیامد،
ناراحت نشویم.

ّ
وقتش را در بین ما ّ
بچهها تقسـیم میکرد .به حدی که ما احسـاس
میکردیـم همـهی وقتـش را بـرای مـا گذاشـته اسـت؛ ولـی بعـد ّ
متوجـه
میشدیم که چقدر مراجعهکنندههایش را جواب میداده است.
ما ّ
تعجب میکردیم او حواسش به داخل خانه است؛ یا بیرون خانه؟!
با آنهمه کار و دغدغههای فکری ،وقتش را تنظیم میکرد.
ما پوشـهی جدول داشـتیم .نوبت هر کدام از ما که میرسـید ،یک
صفحه جدول حل میکردیم.
ّ
در مجلهی دانشآموزی مدرسه اشتراک داشتیم .هر سال هزینهی
ّ
ّ
اشـتراک یکسـالهی ایـن مجلـه را میپرداخـت؛ و مـا در هـر دوره مجله
را از مدرسـه میگرفتیـم.
کالس دوم ابتدایی را که به پایان بردم ،تابستان آن سال ،پدرم کلمات
سخت کتابهایی را که مطالعه کرده بود ،جدا کرد و در دفتری به نام
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و
انات یمّلعم

«دفتر لغات» نوشت؛ و به من و خواهرم گفت« :به کسی که از روی این
لغات بنویسد ،جایزه میدهم ».ما هم به عشق جایزهگرفتن ،مینوشتیم.
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بدین ترتیب با کلمات دشوار و جملهبندی آن آشنا میشدیم.
ّ
بهشدت پیگیر درس و مدرسه ما بود .وقتی در بین دوستانمان از
پدر و مادرمان صحبت میکردیم ،آنها با ّ
تعجب میگفتند« :پدر شما
شـغلی هـم دارد؟ اینطـور کـه پـدر شـما دنبـال درس شماسـت ،ما فکر
میکردیم کارش فقط خوردن و خوابیدن است .باور نمیکنیم با این همه
مشغلهای که دارد ،تا این حد پیگیر درس و مدرسهی شما هم باشد».
یک روز که امتحان ریاضی داشتم ،غروب که از مدرسه آمدم ،دیدم
برگهی امتحانم روی میز اتاق مطالعه است .قبل از اینکه من ّ
متوجهی
نمرهی امتحانم شوم؛ پدرم میدانست که من چه نمرهای گرفتهام .ایشان
همان روزبه مدرسه آمده بود تا ببیند من در چه سطح درسی هستم؟!
ّ
وضعیت درسی ما ضعیف است ،اصال نمیگفت« :شما
اگر میدید
در این درس ضعیف هستید»؛ بلکه به ما کمک میکرد تا پیشرفت کنیم
و ضعف درسی ما را برطرف میکرد.
ّ
ایشاندر تمامزندگی،مدیریمنظمو توانمندبود.در برپاییجلسات
قرآنو تشویق کودکانو جوانانبراییادگیریقرآنتالشمیکرد.باتشویق
پدرم ،خواهرم سولماز مشتاق شد تا با ایجاد کالسهای قرآن ،آموزش
حفظ ،تجوید و روخوانی ّ
بچههای روستا را بر عهده بگیرد.
الیت و فایدهی آن ّ
پدرم با سرکشی به این کالسها ،از نوع ّفع ّ
مطلع

و
انات یمّلعم

میشد؛ و پیگیر آن بود که آیا این کالسها مطلوب منطقه و مردم واقع
شده است؟! کوچکتر که بودیم ،در روستا به کالس قرآن میرفتیم .تا
اینکه کمی بزرگتر شدیم؛ ما را به کالسهای قرآن و زبان در شهر میبرد.

1

٭٭٭
خواهر بزرگم در اتاق مطالعه میزتحریر داشت .من ،خواهر کوچکم
و بـرادرم در اتـاق مطالعـه روی زمیـن مینشسـتیم .یکتختـه وایتبـرد
روی دیـوار اتـاق نصـب بـود .ا گـر میخواسـتیم انشـا یـا مقالـهای کـه
نوشتهایم ،فردا در کالس بخوانیم؛ پای تخته میرفتیم و نوع ایستادن،
ُ
تـکاندادن دسـت و تـن صـدا را بـا نظـارت پـدرم تنظیـم میکردیـم.
کتابهایی را که برای ما میخرید ،با ترفند نرم ما را تشویق و ترغیب
میکرد که بخوانیم .با ّ
توجه به وضع مالیای که داشتیم ،خودکار گران
قیمتی روی میز میگذاشت و میگفت« :بین شما چهار نفر (خواهران
و بـرادرم) قرعهکشـی میکنـم ».ا گـر قرعه بهنام یکی از ما درمیآمد؛ و آن
دیگری هم دوست داشت چنین قلمی داشته باشد ،حتما برای او هم
ّ
تهیه میکرد.
قـرآن ،نهجالبالغـه و صحیفـهی س ّـجادیه را کـه میخوانـد ،بیشـتر

یکـرد و مطالبـی را از آن
مباحـث خانوادگـی و تربیتـی آن را دنبـال م 
اسـتخراج مینمـود و مـا میخواندیـم .بعـد بایـد برداشـت شـخصی
خودمـان را بـرای پـدر میگفتیـم.
 .1به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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ةلّذلا نم تاهیه

قبل از آنکه ما بهصورت قطعی به مکتب اهلبیت :راه پیدا کنیم،
زمینه را برای ما فراهم میکرد .در یک برگهی بزرگ ،نام ،القاب ،کنیه،
والدت و شـهادت چهـارده معصـوم :را در یـک جدولی ّ
طراحی کرده
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بود و به ما یاد میداد.

جالب بود ،وقتی پدرم در باالی برگه نوشته بود :امام ّاول علی ،7برای

همه سوال بود؟! طوری این مطلب را تبیین کرده بود که مادرم میگفت:
«در حالی که پیامبر 9ایشان ـ امام علی 7ـ را جانشین برای خودش
برگزیده است ،پس چرا اینهمه اختالف؟!»
پدرم شرح داد که ّ
حس حسادت ،دنیاطلبی و قدرتطلبی باعث
اینهمه اختالف شد .پدرم با شهادتش باب دیگری از تربیت را به روی
ما گشود.

1

ن �ذّ �ة
ه� ت
ها� م� ال ل
ی
ّ
ّ
شیرمحمد طاطار همکالسی بودم .اختالف سنی
از دوران ابتدایی با
مـن بـا او یـک سـال بود .از همان دوران ابتدایی یک ّ
حس ظلمسـتیزی
داشـت؛ و زیـر بـار زور نمیرفـت .همین خصلت ایشـان در بزرگسـالی
تکامل یافت.

2

ّ
شیرمحمد آزاده
او هیچچیزی را بدون منطق و دلیل نمیپذیرفت.
بود و حرف زور از کسی قبول نمیکرد؛ و این ُح ّر ّیت ایشان زمینهای شد
 .1به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل ازّ :ایوب آقچهلی (کارمند بخشداری آزادشهر و عضو شورای اسالمی).

ةلّذلا نم تاهیه

که مذهب ّ
تشیع را انتخاب کند؛ چون آزادگی ایشان در این راه تامین
ّ
1
میشد و اینیکی از جرقههای استبصارش شد.
او تا هنگام شهادتش ،با فقر عجین بود؛ ولی هرگز راضی نشد ایمان
و عقیدهاش را با پول تعویض کند.
ّ
از نظر مالی در مضیقه بود .عدهای به او پیشنهاد کرده بودند که ما
حاضریم مشـکل مالی شـمارا برطرف کنیم؛ ولی شـما دسـت از این راه
بردارید .میگفت« :حاضر هستند برای من همه امکاناتی بدهند؛ ولی
من حاضر نیستم از اعتقاداتم صرفنظر کنم .هر چند از هر جهتی تحت
فشارم».

2

در دورهی سربازی در پادگان نوده (شهید دستغیب) تنها سربازی بود
که در مقابل بدگوییهای سرگروهبان ایستاد .آنقدر کتک خورد تا آن
سرگروهبان را ادب کرد.
با مطالعه و بینش عمیق ،هر چیزی را میپذیرفت .برایش منصب
و مقام شخص یا بزرگ قوم و طایفهبودن مال ک نبود .میگفت« :اگر با دلیل
و منطق به مطلبی برسمّ ،
3
حتی اگر از سوی دشمن باشد ،قبول میکنم».
ّ
شیرمحمد عالقهی فراوانی به پدرش داشتُ .ح ّر ّیت خویش را از پدر

بار زور نمیرفت؛ و دیدهی
به ارث برده بود .پدرش مرحوم آقاویلی هم زیر ِ

حقیقتبیـن داشـت .از همیـن رو ،زمانـی کـه در برابـر علمـای در بـاری
ّ
 .1به نقل از :روحانی مبلغ در استان در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
 .3به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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ةلّذلا نم تاهیه

یشـان مقاومـت کـرد؛ بـا یـک تصـادف او را از سـر
و فتواهـای ساختگ 
راهشـان برداشـتند.
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آن مرحوم میگفت« :این ،آن راهی نیست که ما میرویم .جای بسی
شـیرمحمد نیـز در گفتـار و رفتـار پـدر ّ
ّ
ّ
تامـل داشـت و منشـا
تامـل دارد».

استبصارش را در ّ
تبعیت از پدر میدانست.
ّ
ـیرمحمد حشـر و نشر داشتم .اگر اختالف
چندین سـال بود که با ش
1

سـلیقهای پیـش میآمـد؛ همیشـه بـا بحـث و گفتوگـو مسـاله را حـل
میکردیم.
یشـدم و میگفتم« :اسـتدالل
در بعضی از مباحث من عصبانی م 
شما درست نیست ».ایشان با همان سعهیصدر و لبخند ملیحی که
همیشه بر لب داشتند؛ مرا قانع میکردند .میگفت« :بنشینَ ،دموبازدم
بگیر؛ آرام میشوی! و اشتباهت را قبول میکنی ».همان میشد که او
میگفت :هیچوقت خودش را مطرح نمیکرد.
در مراسم شیعیان در ّایام شهادت یا شبهای احیا در مسجد فاطمة
2

الزهراء 3شرکت میکرد .این مسجد در بطن شهر بود .در بافت شهری
گنبدکاووس مساجد شیعه و ّ
سنی در کنار هم هستند.
ّ
شـیرمحمد در مسـجد شیعیان برای همه ایجاد سوال کرده
حضور

بود .میگفت« :ابتکار عمل را خودم به دست گرفتم؛ و اعالن کردم که
شیعهشدهام».از هیچاحدیهراسیبهدلراهنمیداد.هر کجامیرفت،
 .1به نقل از :بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :قربان ّ
محمد ابتهاج (دوست شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

یعقاو یانعم هب رسمه

سـخنرانی میکـرد و میگفـت« :ما باید یکطرفه شـویم؛ نمیتوانیم بین
1
ایـن ّ
قضیه زندگی کنیم».
ّ
ّ
شـخصیت نظریهپرداز ،باسـواد و چهرهی شـناخته
شـیرمحمد ،آن
ّ
شدهیسیاسیبود؛ کهدر مقابلشعدهایاز عالمانمنطقهو آخوندهای
افراطی که نسبت فامیلی نزدیکی هم با وی داشتند ،مواجه شده بود؛
ّ
ـیرمحمد از او میخواسـتند که از
که هر کدام با حضور خود در منزل ش
این راه برگردد؛ و از مسیری که انتخاب کرده ،صرفنظر کند.
«شیرمحمد! شما که یک چهرهی سیاسی و ّ
ّ
موجه
به او میگفتند:
ّ
و باسواد در بین ما بودید ،شما چرا؟» در پاسخ میگفت« :اتفاقا همین
سواد بود که کار دست من داد».
ّ
از آنپس بهشدت تحتفشار بود .میگفت« :من تحتفشارم! هم
از نظر اقتصادی و هم از نظر عاطفی قطع ارتباط شدهام ».ولی با ّ
روحیهی
2

باال و سعهی صدر و صبر زیاد ،با شرایط و فضای جدید کنار میآمد.

3

ق
همسر ب�ه ن
مع�ای وا�عی

پدرم هیچگاه اجازه نمیداد مادرم در راه رفتن پشت سر ایشان حرکت
کنـد .میگفـت« :دوسـت نـدارم وقتـی میبینیـم آقایـان در جلـو حرکـت
میکننـد و خانمهایشـان پشـت سرشـان میرونـد .ما بایـد در کنار هم
 .1به نقل از :قربان ّ
محمد ابتهاج (دوست شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .3همان.
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هبرجت بسک

حرکت کنیم ».پدر و مادرم دوشادوش هم حرکت میکردند؛ و ما ّ
بچهها
پشت سرشان میرفتیم.
در مراسـم خانوادگـی میگفـت« :هـر کجـا میرو یـم ،بـا هـم برو یـم».

40

شـبهای قـدر بـا هـم بـرای مراسـم ِاحیـا بـه شـهر میرفتیـم .نمـاز صبح
میخواندیـم و بـه خانهبـر میگشـتیم.
گاهـی در کارهـای خانـه پابهپای مادرم کار میکرد .خانه را جاروب
ّ
1
میکـرد؛ به حدی که همسـایگان به حـال مادرم غبطه میخوردند.

کس� ت� ج�ر ب�ه
ب

مـن در دوران راهنمایـی درس میخوانـدم کـه در مدرسـه پـول مـرا
دزدیدند .همیشه رفتوآمد من به مدرسه بر عهدهی پدرم بود .وقتی آن
روز در مدرسه به دنبالم آمد ،من گریه میکردم .وقتی جویای احوال من
شد ،گفتم« :پولم را دزدیدهاند ».خیلی آرام گفت« :اصال عیبی ندارد؛
این برای تو یک تجربه است».
من هرسال از طرف دبیرستان در برنامه «راهیان نور» شرکت میکردم.
پدرم هیچوقت مانع از رفتن من نبود؛ بلکه مرا تشویق مینمود .میگفت:
«انسـان از لحـاظ اخالقـی ،وقتـی در کنـار دیگران اسـت؛ تجربه کسـب
میکند .یاد شهدا باعث اشاعهی فرهنگ شهادت است .مسافرت آدم
را باتجربه میکند».

2

 .1به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2همان.

شاییاراد یهمه

همهی دارا�ی ش
ا�
ی

ّ
از خان و خانباز یها متنفر بود .در تمام سالهای عمرش ،یک ریال

بهعنوان پسانداز در جایی نداشت .با اینکه در حدود سی وام مسکن
برای افراد ّ
مهیا کرد؛ ولی هرگز یک آجر به خانهی خشت و گلیاش اضافه
نکردّ .
حتی حیاط خانهاش تا لحظهی شـهادت چیزی به نام دیوار یا
حصار نداشت.

1

تق ّ
تق ّ
� ت
اس�
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��ل ب

دبیرستان ما در شهر بود .رفتوآمد من به دبیرستان به همراه پدرم

بود .هنگام امتحاناتم بود .یک روز وقتی بعد از امتحان ،پدرم را دیدم؛
با ایشان دست دادم.
ّ
پـدرم ّ
متوجـه تقلبـی شـد کـه در دسـتم نوشـته بـودم .گفـت« :اینها
ّ
ّ
چیست؟» گفتم« :تقلب!» گفت« :شما هم تقلب میکنید؟!» گفتم:
ّ
ّ
«چهاشکالیدارد؟» گفت«:تقلبتقلباست؛چهبرایدرس،چهبرای
کار یا هر چیز دیگری که باشد .هرگز این کار را انجام ندهید».

2

ت
دوس� ت
� دارم پ�در!
به پدرم عالقهی ّ
خاصی داشتم .گاهی در مدرسه بهدروغ میگفتم:
نکـه خوابـگاه مدرسـه تـا
«مـن مریـض هسـتم و میخواهـم بـروم ».بـا ای 
 .1به نقل از :یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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س
قلُخ نُح

خانـهی مـا در روسـتا خیلـی فاصلـه داشـت؛ خـودش را میرسـاند و مـرا
بـا خـود بـه درمانـگاه میبرد .برایم دارو و خورا کـی ّ
تهیه میکرد .با اینکه
کامال میدانسـت من بهدروغ گفتهام بیمارم؛ ولی اصال وانمود نمیکرد
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که فهمیده اسـت.
ّ
بهشـدت از دروغ بدش میآمد؛ ّاما بیآنکه توبیخ یا سرزنشـم کند؛
مرا قانع میکرد و به خوابگاه برمیگرداند .دلم نمیخواست دروغ بگویم،
ولی دوست داشتم در کنار پدرم باشم.

1

س� خُ� ق
ُح ن
ل�

در حدود بیست سال با من زندگی کردّ .
حتی یکدفعه با من برخورد
نامناسـبی نداشـت .رفتوآمد با اقوام و مردم را خیلی دوسـت داشت؛
یکـرد .از جاذبهی باالیـی در بین مردم
و ارتبـاط خوبـی بـا مـردم برقـرار م 
برخـوردار بـود .همـهی مـردم از او بهخو بـی یـاد میکردنـد .کسـی بـا او
دشـمنی نداشت.

2

٭٭٭
ما در روستا زندگی میکردیم .دام و طیور داشتیم .میگفت« :حیوان
اگر گرسنه باشد ،صدایش بلند میشود .قبل از آنکه مزاحم همسایهها
شوند؛ به آنها رسیدگی کنید».
در سلام کـردن بـر دیگـران ،از کوچـک و بـزرگ سـبقت میگرفـت.
 .1به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :بیبی سارا آقچهلی (همسر شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

گیشلرئب

بر کودکان سالم میکرد و به درد دل پیرمردها با تمام وجود گوش میداد.
بسـیار خنـدهرو و متواضـع بود .هیـچگاه او را تندخو و عصبانی ندیدم.
به دیدگاه و نظر دیگران احترام میگذاشت.

1

٭٭٭
ّ
ظرفیت باالیی در خویشتنداری داشت .مصداق این سعهیصدر
ّ
شیرمحمد در یک دفتر انتخاباتی مشغول کار
را من مشاهده نمودم .با
فرهنگـی بودیـم کـه فـردی بـا سـخنان توهینآمیـز بـا ایشـان برخـورد کرد.
ّ
شیرمحمد بدون آنکه حرکتی از خود نشان دهد ،با خونسردی
در مقابل،
گفت« :ما با این نادان کاری نداریم».

2

ب� ئ� ش
رل� ی�گ

ّ
شیرمحمد
ما تا آن روز اصال نمیدانستیم لباس ورزشی یعنی چه؟
یـک گـروه فوتبـال تشـکیل داد بـه ز بـان ترکمـن بهنـام «بئرلشـیگ» یعنـی:
«وحـدت»« ،یکدلـی» و «یکزبانـی»؛ و بـرای ایـن تیـم یـک اسـاسنامه
تعریف کرد .میگفت« :این تیم مرز نمیشناسد و مختص یک منطقه
نیست .همه میتوانند در آن شرکت کنند».

بعد از بین شرکتکنندگانش گزینش میکرد .او مسوول و ّ
مربی تیم

بود و من کاپیتان تیم بودم .فکر نمیکنم در بین جوانان و میانسـاالن
کسی باشد که تیم «بئرلشیگ» را نشناسد.
 .1نیکفرجام ،دوست ،همکار ،مراسم سالگرد شهادت ،سرگذشت پژوهی.
 .2به نقل ازّ :ایوب آقچهلی (کارمند بخشداری آزادشهر و عضو شورای اسالمی).
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تقد جوا

همیشـه در بیـن دوسـتان نقـش محوری داشـت و دیگـران را رهبری
میکـرد .نـه از روی جبـر و حکـم ،بلکـه ایـن شـاخصهی بـارز اخالقـی
ایشـان بـود .او مدیـری توانمنـد و کارآمـد بـود.

1
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ق
د� ت
�
او�
ج

ّ
همیشه با ظاهری مرتب و منظم با کتوشلوار در بین مردم حاضر
ّ
میشد .آنقدر منظم و دقیق بود که اگر به بند کتانیاش دو گره میزد؛
این دو ،سه نمیشد.
میگفت« :هر چیزی باید بهاندازهی مصرفش باشد و اضافی نباشد.
اگر من به بند کتانیام سه تا گره بزنم ،بهاندازهی همان یکگره از روند
روزانهام خارج میشوم»؛ دو گره کافیست و گره سوم ،اضافی است.

2

ق
خ
ام�ری
ا�لا� پ� ی� ب
ّ
محبـت فوقالعـادهای به اهل خانه داشـت ،بین دختران و پسـرش
هیچ فرقی نمیگذاشت .میگفت« :نشر دهید اخالق پیامبری را و با این
ّ
محبت به مردم نزدیک شوید .دشمنی یکدفعه به وجود میآید؛ ولی

دوستی را باید پرورش داد ».در تقسیم ّ
محبت ،اعتدال داشت .ما یک
خانوادهی گرم و صمیمی داشتیم.

3

 .1به نقل ازّ :ایوب آقچهلی (کارمند بخشداری آزادشهر و عضو شورای اسالمی).
 .2همان.
 .3به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

تسا ناکین شور دهعهب یافو

ف
کا� ت
و�ای ب�هعهد ش
رو� ن� ی� ن
اس�

وقتـی بـه کسـی قـول مـیداد ،ابتـدا میگفـت« :شـاید تاخیـری در آن
باشـدّ ».امـا بیشـتر سـعی میکردنـد انجـام بدهند .در آزمونی قبولشـده
بـودم ،قـول داد مـرا بـه تفریح ببـرد .وقتی گفتم که میخواهـم خواهران و
بـرادرم بـا مـا باشـند ،خیلـی خوشـحال شـد .میگفت« :این پـاداش کار
مهنـاز اسـت .مهنـاز شـمارا به تفریح آورده اسـت».

1

ق
مکارم خ
ا�لا�

روزهای دوشـنبه که به خوابگاه من میآمد ،دوسـتانم از من بیشـتر
خوشحال میشدند .میگفتند« :االن خوراکی به دستمان میرسد».
در تقسـیم خوراکیهـا بیـن مـن و دوسـتانم هیـچ فرقـی قایـل نبود .با
ورودشبهخوابگاهبعداز یکسالمابتدااز منمیخواست کهخوراکیها
را روی تخت دوستانم بگذارم.
در این فرصت از دوستانم اخالق و رفتار مرا میپرسید و بعد هم از

ّ
یشـد .ا گـر کارنامـهی نمـرات مـرا
معلمانـم درس و انضبـاط مـرا جو یـا م 
میدیـد ،ابتـدا بـه نمرهی انضباطم نگاه میکرد؛ سـپس با من صحبت
میکرد و قدم میزد.

2

یکبار قبل از آنکه من خوراکیها را بین ّ
بچهها تقسیم کنم ،خودشان
از روی تختم برداشته و خورده بودند .به پدرم گفتمّ :
«بچهها خودشان

 .1همان

 .2همان
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الخا مراکم

خوراکیها را برداشتهاند؟» پدرم خیلی خوشحال شد .میگفت« :این
خیلی خوب است که آنها با تو راحتند».

1

46

٭٭٭
وقتی به خوابگاه میآمد ،از دوستان من در مورد اخالق من پرسوجو
میکرد .میگفت« :آیا وسایلی را که از دخترم میخواستید در اختیار شما
قـرار داده اسـت؟» وقتـی دوسـتانم از مـن تعر یـف میکردنـد ،میگفـت:
«من فکر نمیکنم اینطور باشد» و میخندید.
خیلـی دوسـت نداشـت از مـا تعر یـف کننـد .میگفـت« :انتقادهـا
سازنده است ».تا کید زیادی روی اخالق داشت .میگفت« :اگر از هر
چیزی یکی داری ،ولی دوسـتی آن را الزم دارد در ابتدا به او بدهید .با
دوستی است که انسان اگر مایل به چیزی هم نباشد آن را قبول میکند».
همیشه میگفت« :اخالق نقطهی ضعف و ّقوت هر شخصی است.
اگر اخالق و مردمداری و روابط اجتماعی داشته باشیم همهچیز داریم».
بیشتر دوستانم دربارهی موارد ضعف اخالقی از او سوال میکردند
و پدرم آنها را راهنمایی میکرد.

2

٭٭٭
پدرم همیشه برای برگشتن از مدرسه به دنبالم میآمد .وقتی دوستانم
موقعیـت مالـی نداشـتند و یـا از نعمت پدر محـروم بودندّ ،
ّ
معرفی
را کـه

میکـردم؛ بـه آنـان ّ
اهمیـت مـیداد .ا گـر در بیـن آنهـا بـودم تحویلشـان
 .1به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2همان

الخا مراکم

میگرفت و طوری رفتار میکرد که من با آنان هیچ تفاوتی ندارم .من و آنها
را به یکچشم میدید.
در خوابـگاه وقتـی اعلام میکردنـد که پـدر فرحناز طاطـار آمده ،اگر
دوسـتانم میشـنیدند ،سـریعتر از من خودشـان را به پدرم میرساندند.
پدرم میگفت« :چه چیزهایی الزم دارید؟» آنچه را که احتیاج داشتند،
صمیمیت ّ
ّ
لیست میکردند و پدرم بر ایشان ّ
خاصی بین
تهیه میکرد.
محرومیت ّ
پدرم و ّ
ّ
خاصی داشتند.
بچههایی بود که

1

٭٭٭
ایشان بر روی اخالق ما اشراف داشتند .همین موضوع بود که پدرم
یکدرصدهماز حضور مادر خوابگاهی کههمهیدوستانماز اهل ّ
سنت
بودنـد ،تـرس نداشـت؛ که ماتحت تاثیر قـرار بگیریم .پدرم در این موارد
به حضرت زهراّ 3
متوسـل میشد.
در خوابـگاه ،دوسـتانم شـاهد س ّـجادهُ ،مهـر ،مفاتیـح ،نهجالبالغـه
و خواندن نماز من به طریقهی شیعیان بودندّ ،اما با ّ
تعصبی که داشتند،

هرگز از من دور نشدند .اگر برخوردی هم پیش میآمد ،من تنش ایجاد
نمیکردم.

2

بعد از شـهادت پدرم ،دوسـتانم اعتراف کرده بودند که ما هرچقدر
بدی آنها بگوییم،
میخواستیم از مهناز طاطار موردی پیدا کنیم تا در ِ

نتوانستیم.

 .1همان
 .2به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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یٖن ّد ا ِيف َ رْکِا 
اٰ
ٓ
ل هاٰ
ل

پدرم نکات ریز اخالق در اجتماع را به ما یاد داده بود .همین باعث
ّ
1
شد تا من موفق باشم.
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٭٭٭
پدرم به ورزش عالقهی ّ
خاصی داشت .گروهی با هم والیبال بازی
میکردیم .یکبار در حین بازی ،پدرم توپ را به من پاس داد ،توپ توی
صورتـم خـورد ،جلـو آمـد و عذرخواهی کرد .طوری برخورد کرد که من از
بازی کنار نروم.

به ورزش ،نظم و تغذیه خیلی ّ
اهمیت میداد .مرا در رشتهی رزمی

«ووشو»و «کیکبوکسینگ»ثبتنام کرد؛ کهباتشویقایشانو پشتکارم،
قهرمان کشـوری شـدم .جایگاه ویژهای برای تغذیه قایل بود .چون من
2
ورزش میکـردم ،برایـم داروهای ویتامیندار ّ
تهیه میکرد.

ٰ ٓ
ْ ٰ َ ف ّ
الد ی� ن ِ�
�
اه
ر
ک
ا
ا
ِ �ي ٖ
ل ِ
ّ
بعـد از ّ
تشـرف بـه مکتـب حقـهی اهلبیت :هرگز به مـا فرزندانش

نگفت که با دستان باز نماز بخوانید ،یا شیعه شوید .چون او خودش با
عملش نماد ّ
تشیع بود.
اما به ما حکم میکرد که کتاب بخوانیم .من در دوران راهنمایی بودم
کـه کتـاب «آنگاه هدایـت شـدم» نوشـتهی «دکتـر تیجانـی» را خوانـدم.
میگفت« :کتاب را بخوان و برای من توضیح بده».
 .1به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

هدیقع و نامیا

کتابهایی از احکام شیعه و ّ
سنی و داستانهای اعتقادی را ما باید
میخواندیم .دو روز به ما فرصت میداد و بعد توضیح کامل آن را از ما
میخواست.

1

ق
ا ی� ن
ما� و ع� ی�ده

در رابطه با مسایل و سخنان اهلبیت :کتابهایی را میخواند
و چکیدهای از آنها برمیداشت .بعد این چکیدهها را در دو خط خالصه
میکرد و بهصورت درشت و بزرگ مینوشت و روی در و دیوار خانه میزد؛
که در هر نگاهی ،این سخنان گوهربار برای ما مرور شودّ .اما برادر و خواهر
ّ
بزرگم موظف بودند این مطالب را بخوانند و برای پدرم توضیح دهند.
بر سر سفرهی ،قرآن و نهجالبالغه بود .هرروز صبح قرآن میخواند و از
نکات نهجالبالغه استفاده میکرد.
کتاب «رنجهای حضرت زهرا 2»3را همیشـه مطالعه میکرد .برای
اینکـه خـوب توجیـه شـوند ،تطبیقـی عمـل میکـرد .یـک یادداشـت از
کتابی برمیداشت و در کتابهای دیگر هم مطلب مورد نظر را جستوجو
میکرد و درنهایت یک جمعبندی داشت .سپس موضوعبندی میکرد.
مثال :موضوع واقعهی غدیر خم از کتب مختلف ،در یک قسمت بود.
کتابهای «همراه با راستگویان» و «آنگاه هدایت شدم» نوشتهی
دکتر تیجانی ،همیشه ضمیمهی هر کار پدرم و در دستش بود.
 .1به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2نویسنده :مرتضی عاملی ،جعفر.
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هدیقع و نامیا

به کتاب «توضیح المسائل امام خمینی;» خیلی عالقه داشت .باید
این کتاب همیشه در قفسهی کتابها بود .یک روز هنگام افطار این

50

رساله الزم شد؛ ولی در قفسه سر جایش نبود .هیچکس سر سفرهی افطار
1
نرفت تا کتاب پیدا شدّ .
اهمیت زیادی برای این رساله قایل بود.

٭٭٭
از ّاول شب تا نماز صبح با دوستانش دربارهی اهلبیت :بحث
ّ
مظلومیت حضرت علی و زهرا 8غافل
و گفتوگو میکرد .هیچگاه از

نمیشد .در شبهای ماه ّ
محرم در مراسم شیعیان در شهرهای اطراف
شرکت میکرد.
عصر عاشورا بهدوستان روحانیش میگفت« :برایم روضه بخوانید».
ّ
2
سپس بهشدت میگریست .شدید البکاء بود.

٭٭٭
در مسایل اعتقادی بسیار ثابتقدم بود .هر چه خود نمیدانست،
از دیگران میپرسید و با علمای طراز ّاول نشستوبرخاست میکرد.
وقتیرویچیزیتاکیدمیکرد،اصالبرایماسختنبود کهبپذیریم.
چیزی را که پدرم برای ما میخواست زیبا بود .زور ،ترس و تحمیل در آن
نبود.
در جلسههای مذهبی یا در مراسمهای سخنرانی شیعیان ،اقوام و
ّ
فاطمیه
آشنایانی که طبع مالیم و آرامی داشتند ،با خود میبرد .در ّایام
 .1به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2همان.

هدیقع و نامیا

ّ
در علیآباد کتول جلسهای بود .با عدهای از ترکمنها هم با همان پوشش
ّ
سنتی ترکمن وارد شدند.
ّ
شیرمحمد در زندگی خدمت به مردم بود .برای رفاه
هدف عمدهی

حال روستاییان و تامین آب ،برق ،تلفن و جدولسازی ،تالش زیادی
میکرد.

1

٭٭٭
روزنامهی کیهان ستون یادداشتهای اعتقادی داشت .آن ستون
از روزنامه را قیچی میکرد و برمیداشت.

2

٭٭٭
در خانهی بیحصار و دیوار ما یک اتاق کوچک با تجهیزات ناچیز
یک کمیتهی امداد برای روستاییان بود .همهی مردم ّ
حتی افراد ّ
متمول
بـرای رفـع موانـع در کارهـای عمرانـی ،سیاسـی و مذهبـی بـه خانـهی مـا
مراجعه میکردند .در همان اتاق کوچک گرههای بزرگی باز میشد.
ّ
ّ
بامحبت و مورد اعتماد مردم بود .حداقل کاری که
شیرمحمد آدم
بـرای مراجعهکننـدگان انجـام مـیداد ،ایـن بـود که ابتدا باجـان و دل به
یشـان
حرفهـا و درد دلهایشـان گـوش مـیداد؛ بعـد بـا ز بـان دلدار 
یکـرد .ا گـر کاری
مـیداد و سـپس بـا عمـل احتیاجـات آنـان را تامیـن م 
حقوقـی بـود ،بـه ادارات مختلف در شـهر مراجعه میکرد.

3

 .1به نقل از :یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .3به نقل از :بیبی سارا آقچهلی (همسر شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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هدیقع و نامیا

در گفتمان اجتماعی ّ
فن بیان خوبی داشت؛ و چون با علم و درایت
بود،سریعتربهنتیجهمیرسید.هیچابایینداشتاز اینکهپیشمسوولین
برود و دست آنان را ببوسد تا گرهای از کار یک روستایی باز شود.
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احتیاجـات مـردم را یادداشـت میکرد تا فرامـوش نکند .دفترچهی
یادداشـت او موجود اسـت .برای مثال در گوشـهای از آن نوشـته است:
«یک جفت کفش برای زینب باجی (پیرزن فقیر و محروم در روستا)»!
ّ
شیرمحمد بود و به
زمانی یک برگهی چک به دستم رسید که برای
شخصی داده بود که نیازش را برطرف کند ،رقم چک باالبود .همینکه
خواستم در موعد وصول چک اقدام کنم ،به من ّاطالع داد« :فعال چک
را نگـهدار! ایـن بنـدهی خـدا توانایـی پرداخـت چنیـن مبلغـی را نـدارد.
صلوات بفرست .انشاءاهلل درست میشود».

1

٭٭٭
در کنار ّفع ّ
الیتهای اقتصادی در برپایی برنامههای فرهنگی تالش
چشمگیری داشت .کالسهای قرآن ،جلسههای دههی قربان تا غدیر
ّ
شـعبانیه را برگزار مینمود .در این مراسـمها از گفتار امیر
و جشـنهای
المؤمنین 7و حضرت زهرا 3استفاده میکرد؛ و مردم را آ گاه مینمود.

2

٭٭٭

 .1به نقل از :قربان ّ
محمد ابتهاج (دوست شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :بیبی سارا آقچهلی (همسر شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

هدیقع و نامیا

غدیر خم را که یک بحث مذهبیتاریخی بود ،برای مردم شرح میداد.

1

دین را از کالم بزرگان برای مردم بازگو میکرد و میگفت« :ما آنها را
نشناختیم».
ّ
موسس و مدیر اجرایی مراسم دههی «قربان تا غدیر» بود .مقاالتی در
ایـن زمینـه مینوشـت و از مـن و خواهـرم میخواسـت تا در این مراسـم،
مقاالت را بخوانیم .میگفت« :باید همه بدانند که یک دختر ترکمن هم
میتواند حقایق را بفهمد».
ّاطالعـات دقیقـی در مـورد سـیره و زندگـی اهلبیـت :داشـت.
میگفت« :آرزو دارم صداقت ّ
ائمه :را برای افرادی که آ گاهی ندارند
2

توجیه کنم».

3

هیـچگاه بـه مـا امـر و نهی نمیکرد .خشـونت به خـرج نمیداد .فقط
باعملشمامیدانستیم کهبایدچگونهرفتار کنیم؟!هرگزبهمانمیگفت
که حجابت باید اینگونه باشد یا باید به نماز جمعه برویم.
اگـر هنـگام عبـور از جایـی ،فقیـری را میدیـد ،میایسـتاد و بـه مـن
ّ
میگفت« :فرحناز! سـکهی این فقیر را شـما بدهید ».همهی حرکاتش
آموزنده بود.

4

٭٭٭
 .1به نقل از :دوستان شهید ،در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .3به نقل از :دوستان شهید ،در مراسم سالگرد شهادت.
 .4به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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یریذپتّیلووسم

هیچگاه در کوچه و خیابان اجازه نمیداد ،گرفتاری ،در پیش چشم
مردم درخواست خودش را ابراز کند .هرگز بهخاطر مبلغی ناچیز انسانی
را خوار و حقیر نمیکرد.

1
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٭٭٭
وقتی مردم برای خواستههایشان به خانهی ما مراجعه میکردند،
بهمادرممیگفتّ :
ّ
انسانیتهر کس
«بچههارااز اتاقبیرونببریدتاشانو

حفظ شود .نمیخواهم کسی پیش ّ
بچهها ،خجالت بکشد».

2

ّ ت �ذ
� پ� ی�ری
مسوول�
ی
زمانی که پدرم عضو شورای روستا شده بود ،مشغلهی زیادی داشت.
بااینحال رفتوآمد ما به مدرسه به همراه پدرم بود .هرروز ساعت 5:00
مدرسـه تعطیل میشـد .یک روز تا سـاعت  8:00من در مدرسـه ماندم.
بهخاطرازدحام کاریفراموش کردهبود کهبهدنبالمبیاید.وقتیآمد،از من
ّ
خیلیعذرخواهی کرد؛و علتتاخیرشراتوضیحداد.بعدهمبرایمچای
خرید تا گرم شوم.

3

٭٭٭
ّ
شیرمحمد هم عضو
ّاولین دورهی شهرداری من در نگین شهر بود.
شـورا بـود .در منطقـهی مسـکونی مـا غیـر از ترکمنهـای بومـی محـل،
 .1به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :بیبی سارا آقچهلی (همسر شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .3به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

متسه هعیش نم

ّ
در قسـمت غربـی ّ
جـاده ،عـدهای از سیسـتانیها نیـز اقامـت دارنـد کـه در
شیرمحمد با ّ
ّ
جدیت پیگیر بود تا گازرسانی
محدودهیشهریما نبودند.
و آبرسانی آن منطقه را نیز انجام دهیم.
ّ
مقررات و قوانین محدودهی شهری به ما اجازهی این کار را نمیداد؛
شیرمحمد اصرار داشت .میگفت« :اگر شما کمر ّ
ّ
همت را ببندید،
ولی
خداهم کمکمیکند».بااصرار وی،مابافرماندار وقتصحبت کردیم.
فرماندار هم خارج از محدودهی شهری اجازهی خدمات را به ما نمیداد.
ّاما با خواهش من و آقای طاطار توانستیم رضایت ایشان را جلب کنیم.
ّ
شیرمحمدطاطار باادارههای گاز و آبتوفیقخدمات
باپیگیریهای

بـه آن منطقـه نیـز نصیـب مـا شـد .سـپس از مـن خواسـت بـرای رعایـت
بهداشت آن قسمتّ ،
محوطه شنریزی شود .این کار هم انجام شد .با
تالش بیدریغ این شهید عزیز ،نیاز مردم محروم منطقه برطرف شد.

1

م� ش��عه ت
هس�م
ن ی

دیدش نسبت به انتخاب مکتب ّ
تشیع فقط از راه حدیث و تفسیر
ّ
نبـود .بلکـه بیشـتر آن آموز ههـای اخالقیاجتماعـی مـد نظـرش بود؛ و در
اصولـی کـه عـدم رعایـت آن ،جامعـه را بـه هرجومـرج میکشـید کاوش
و جستوجو مینمود.

2

ّ
 .1به نقل از :آقای سرحدی (شهردار وقت نگینشهر) ،در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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متسه هعیش نم

در روشنگری و رساندن پیام اهلبیت :به مردم کار فرهنگی میکرد
ّ
و میگفت« :ما نباید به مقدسات توهین کنیم ».خیلی واضح و روشن
به افراد میگفت« :من شیعه هستم»؛ و با کسی دشمنی نمیکرد.

1

56

٭٭٭
برای وحدت در بین شیعه و ّ
سنی بهطورجدی تالش میکرد و بینش
و آ گاهی در این زمینه را مانع رشد ّ
وه ّ
ابیت میدانست.

ّ
روحانیون و علمای
در برپایی همایش غدیر ،با تبلیغ در روستاها ،با
ّ
روحانیون ،توانست نمایش وحدت
مذاهب تشکیل جلسه در دفتر شورا با
در بین یک سری از اندیشمندان شیعه و ّ
سنی را به اجرا درآورد.
ّ
مولودیخوانی ،سخنرانی و برپایی جشن و سرور ّ
شیرمحمد
توسط
ّ
طاطـار ،مظهـر وحـدت اسلامی و اتحـاد در بیـن مذاهـب اسلامی بـود.
او بهروشـنی دریافتـه بـود کـه تنهـا راه مبـارزه بـا تفرقـه ،وحـدت در بیـن
روحانیون اهل ّ
ّ
سنت بسیار صبور و آماده
مسلمانان است .برای مناظره با
بود .بهسیاستهای حاکم در منطقه واقف بود .از نظر استدالل عقلی
توانمند و برای قلم و اثر آن ّ
اهمیت بهسزایی قایل بود.
وی پـس از رایزنـی بـا چنـد آخونـد ذینفـوذ در منطقـه و همـکاری
دوستانش ،توانست با استفاده از اشعار شاعر نامی ترکمن «مختومقلی
فراغی» که درو نمایهی این اشعار برگرفته از آیات و روایات اهلبیت
بود ،مقاالتی را به نامهای« :نغمههای عاشـقان اهلبیتّ ،»:
«ردی بر

:

 .1به نقل از :آقای نیکفرجام (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

متسه هعیش نم

ّوه ّ
ابیت» و «درآمدی بر شعر مختومقلی» به چاپ برساند؛ و در بین دوستان
و نزدیکان توزیع کند.

بسـیار خوشـحال بـود و میگفـت« :مـا میتوانیـم ّ
توسـط ایـن اشـعار،
ّ
روشـنگری کنیـم .ایـن کار فرهنگـی به درد میخورد»؛ اتفاقا همان شـد
که میخواسـت.

1

٭٭٭
یکی از دوستانش میگوید« :در دورهی هفتم مجلس شورای اسالمی
ّ
ّ
مدیریت
شیرمحمد از افراد ذینفوذی بود که
کاندیدای شهر گنبد بودم.
انتخابات در آن مقطع را بر عهده گرفت .چندین ماه در این رابطه با من
کار میکرد».

ّ
شیرمحمد کاندیدا شد و رای بسیار باالیی
در بحث شورای روستا،

آورد؛ و جزو شوراهای برتر منطقه بود .ایشان عضو شورای بخش آزادشهر
هم بود .رای برادران اهل ّ
سنت بیش از دیگران بود و در بین شیعیان هم
در عضویت شورای بخش رای خوبی آورده بود.

تشیعّ ،
در تمام برنامههای فرهنگی ،مذهبی و سیاسی ّ
تسنن و اقوام
2
مختلف حضوری ّفعال داشت.

٭٭٭
او با عالم بزرگ اهل ّ
سنت مرحوم «حاج آخوند نظری» ارتباط تنگاتنگ
داشت؛ و به مسایل بزرگ فراتر از مشکالت مردم و روستا میپرداخت.
 .1همان
 .2به نقل از :بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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متسه هعیش نم

سواالتش را هصورت مکتوب برای مرحوم آخوند نظری میفرستاد و با
ّ
ـخصیت انقالبـی شـیعه ـ ـ در تعامـل
مرحـوم آیـةاهلل طاهـری گرگانـی ـ ـ ش
ّ
بودند؛و در مسیرمکتب ّ
خصوصیت
تشیعاز ایشان کمکمیگرفتند.این

58

شهید بود که پاسخهای قوی را از انسانهای بزرگ میگرفت.
در جریان برگزاری مراسم قربان تا غدیر در راستای آرمانهای انقالب
و نظام ،ایشان با پیوندزدن بین «قربان» و «غدیر» ،توانست وحدت بین
شیعه و ّ
1
سنی را اجرا کند».

٭٭٭
یکی از دوستانش میگوید« :وقتی از خدمت سربازی برگشتیم یک
اسیت ویژه به مسالهی ّ
وه ّ
ّ
حس ّ
ابیت داشت .حاضر بود تمام زندگیاش
را در ایـن مسـیر بگـذاردّ .اطالعرسـانی میکـرد .و وقتـی در جمعـی قـرار
میگرفت؛ در اندازهی گنجایش آن مجلس ،مردم را به این پدیدهی شوم
آشنا میکرد .مطالعاتش در این زمینه زیاد بود و انرژی فوقالعادهای در
گفتمان داشت .این ّاطالعات را با کالم شیرینش انتقال میداد.
ّ
تفکرش این بود که ما میتوانیم با وحدت و یکدلی ،مشکالت را
حل کنیم .ایدهی جشنهای قربان تا غدیر مخصوص خودش بود که در
سـال  1381بـه وقـوع پیوسـت .میگفـت« :مـا بایـد در کنـار هـم باشـیم تـا
هدف ّ
وه ّ
ابیت را در منطقه کور کنیم ».در بعضی از طرحها و ایدههایش
منحصربهفرد و جلوتر از زمان خودش بود.

2

 .1به نقل ازّ :
حجةاالسالم انتصاری (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل ازّ :ایوب آقچهلی (کارمند بخشداری آزادشهر و عضو شورای اسالمی).

متسه هعیش نم

ّ
تشرفبهمکتب ّ
«شیرمحمدقبلاز ّ
تشیع،زیارت
همسرشمیگوید:
قبور اهلبیت :برایش حایز ّ
اهمیت بود؛ و چندین بار به پابوسـی ّاما

رضا 7رفته بودّ .اما بعد از ّ
تشرف ،در یک سال ،پنج بار همهی خانوادهاش
را به زیارت ثامنالحجج 7در مشهد برد .به او میگفتم« :چرا در ّ
کیفیت
زیارت ،بین شیعه و ّ
سنی تفاوت وجود دارد؟» میگفت« :در این زمینه
ّ
1
علم و سواد بسیار موثر است».

٭٭٭
ّ
شیرمحمد ،تاثیرگذاری روحی و عاطفی
یکی از ویژگیهای شاخص
ّ
وی بـر خانـوادهاش بـود .او بهحـدی آنـان را جـذب خودش کـرده بود که
همسـرش بـا تمـام وجـود مسـیرش را از خانـواده و قـوم خو یـش جـدا کـرد
و به دنبال ایشان به راه افتاد.

همسرش میگوید« :هرگز در این مساله بهزور و تهدید ّ
متوسل نشد.
ّ
شیرمحمد شیعه شد ،من هم شیعه شدم .یک کلمه روی حرف او حرف
نمیزدم؛ چون به صداقت در گفتار و رفتارش واقف بودم و او در ایمان
و اعتقادش راسخ بود».

2

٭٭٭
ّ
«شیرمحمد قدرت روحی فوقالعادهای
یکی از دوستانش میگوید:
ّ
داشت .قاطع و محکم حرف میزد و جاذبهی باالیی داشت .بهحدی
 .1به نقل از :بیبی سارا آقچهلی (همسر شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2همان.
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که میگفت« :اگر توانستید همسر و فرزندان مرا از راه من بازگردانید ،من هم
به دیدگاه قبلیام باز میگردم ».این قدرت روحی بعد از شهادت وی نیز
همواره راهگشای خانوادهاش بود.

1
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٭٭٭
پسـرش میگوید« :بعد از شـهادت پدرم ما در رنج و سـختی بودیم؛
چندین فرزند کوچک و همسری کمسواد از نظر کالمیاعتقادی ،زندگی
ّ
ما زیر ّ
ذرهبین دشمنان بود .گاهی عدهای با تهدید و گاهی با مهربانی
کاذب قصد داشتند ما را زیر سلطهی خود ببرند؛ و سپس ّ
تشیع شهید

را مانند پتکی برسر ما بکوبند .آنگاه از ما بخواهند تا از با؛ بعد بگویند:
ّ
یکـرد؟!» آن روح معنـوی پـدرم بـا هجـرت
شـیرمحمد اشـتباه م 
«دیدیـد
ّ
2
خانواده به شهر مقدس قم ما را نجات داد.

٭٭٭
زمانی که پدرم تش ّـیع خود را علنی نمود ،دوسـتانش احسـاس خطر
ّ
شـیرمحمد یـک فـرد منـزوی دور از مـردم و اجتمـاع نبـود.
کردنـد؛ چـون
ّ
ـخصیت کارآمـد ،محبوب دلها
او بـر خواسـته از بطـن جامعـه ،یک ش
و برای دشمن خطری بزرگ بود .به همین منظور از او میخواستند که با
هجرت از شهر و دیار خود ،زندگیاش را تضمین کند.
ّامـا پـدرم میگفـت« :حضـرت علـی 7و حضـرت زهـرا 3بـا تمـام
ّ
 .1به نقل از :روحانی مبلغ در استان (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل از :بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.

متسه هعیش نم

نامالیمات و دشمنان زیادی که داشتند ،مدینه را ترک نکردند تا راه را
به ما نشان دهند .من تا زمانی که عمر دارم همینجا میمانم تا زمانی
که خونم را بریزند .اگر ما ّ
تحمل نکنیم و میدان را خالی کنیم ،دشمن
به نتیجه رسیده است .این فاجعه است ،این کار دشمن است».
ّ
شیرمحمد چون مکتب ّ
تشیع را انتخاب کرده بود ،تحقیق میکرد
1

و روزنامه میخواند .ایشان بامطالعهی بیشتر اعتمادبهنفس باالیی پیدا
کرده بود و یقین داشت راه مستقیم کشفشده است.

2

٭٭٭
میگفت« :اگر انسان اهل مطالعه و تحقیق باشد به ّ
واقعیت میرسد؛
اگر چه در ظاهر همه یکچیزی را قبول داشته باشند .فرد باید خودش
با جستوجو و تحقیق به ّ
واقعیت برسد .باید با سند و کشف خودش
به نتیجه برسد»

3

٭٭٭
ّ
شخصیتایشانبسیار هویدابودو هربینندهای
یکیاز مباحثی کهدر
آن را دریافت میکرد ،عشق و ارادت به اهلبیت :مخصوصا جریان
حضرت زهرا 3بود.

4

٭٭٭
 .1به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2به نقل ازّ :
حجةاالسالم و المسلمین شیخ جواد رجنی ،در مراسم سالگرد شهادت.
 .3به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .4به نقل از :یکی از شاگردان آیةاهلل طاهری گرگانی.
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در جلسـههای ّ
توسـل بـه اهلبیـت :چهـرهاش برافروختـه میشـد
و از خود بیخود میگشت .در آن حالت ،احساسات و عواطفش باعث
میشد کنترل خودش را از دست بدهد و مورد اعتراض دیگران واقع شود.

62

در هر جلسهای که حاضر میشد ،زندگی جدیدی برایش شکل میگرفت.

1

٭٭٭
ّ
شـیرمحمد ه مچـون گذشـته در مقابـل اقـوام و دوسـتان از عواطـف
و مهربانی خویش کوتاهی نمیکرد .ولی ّ
متاسفانه خودش از طرف برخی
از افراد با بیمهری و کملطفی مواجهه شده بود.

ّ
یکـی از دوسـتانش میگو یـد« :نـگاه شـهید بـه تعـدد رنـگ ،مذهـب
و ّ
قومیـت ،دیـد بسـتهای نبـود .بـرای او قبل از تش ّـرف به مذهب تش ّـیع؛
ترکمـن ،فـارس ،سیسـتانی و بلـوچ فرقـی نداشـت .بعـد از تش ّـرف ّ
حتـی

ّ
محبتش بیشتر هم شده بود .نسبت به اقوام ،فامیل و مردم منطقهی خود
نهـا دغدغـه داشـت.
دلسـوز و گرهگشـا بـود؛ و در بـارهی مشـکالت آ 
یهـا نبـود؛ چـرا که برای او انس ّ
ـانیت مهم بود ،بلکه
در قیدوبنـد مرزبند 
فراتـر از ایـن مرزها بود.

2

٭٭٭

ّ
 .1به نقل از :روحانی مبلغ (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
 .2همان.

گفتار دوم

کلمات قصار و توصیههایشهید
ق ق آ
و� �لاهلل؟مهع؟
ح�
ّ
ما  1400سال به ائمه :بدهکار هستیم .دعا کنید ما اهلبیت:
را آنطور که ّ
حقشان هست بشناسیم.
ش� نا� ی ّ� ت
� پ� ی�دا نک� ی�د

درختی که باری ندارد ،هیچکس از شاخههای آن آویزان نمیشود؛

یشـوند.
ّامـا یـک درختـی کـه بـار دارد و میـوه دارد ،همـه از آن آو یـزان م 
بایـد ّ
شـانیت ایـن را پیـدا کنیـد کـه از شـاخههایتان آو یـزان شـوند.
بایـد آنقـدر رشـد کنیـد کـه شـیطان ّ
تحملـش تمـام شـود و بیاید شـمارا

از سـر راه بـردارد.
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قطنم و لیلد

دل�ل و نم� ق
ط�
ی

اگر با دلیل و منطق به مطلبی برسمّ ،
حتی اگر از سوی دشمن باشد
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قبول میکند.

ش� ج�اع ب� ش
ا�

ابتکار عمل را خودم به دست گرفتم؛ و اعالن کردم شیعه شدهام.
مـا بایـد یکطرفـه شـویم .نمیتوانیـم بیـن ایـن قضیـه (شـیعه و س ّـنی)
زندگـی کنیم.

کس� ت� ج�ر ب�ه
ب

انسان از لحاظ اخالقی وقتی در کنار دیگران است ،تجربه کسب
میکند .یاد شـهدا باعث اشـاعهی فرهنگ شـهادت اسـت .مسـافرت
آدم را باتجربـه میکند.

تق ّ
ن
ن
� �ک� ی�د
��ل ب
ّ
ّ
«تقلب ،تقلب است؛ چه برای درس ،چه برای کار یا هر چیز دیگری.
هرگز این کار را انجام ندهید.

ق ق
و� همسا ی� ن
گا�
ح�

ناگیاسمه قوقح

نکـه
حیـوان اگـر گرسـنه باشـد ،صدایـش بلنـد میشـود .قبـل از آ 
مزاحـم همسـایهها شـوند؛ بـه آنهـا رسـیدگی کنیـد.

ش
ت
دوس�ی
رور�
پ�

نشردهیداخالقپیامبری 9را؛و بااین ّ
محبتبهمردمنزدیکشوید.

دشمنی یکدفعه به وجود میآید ،ولی دوستی را باید پرورش داد.

�ض ف
نق
ع� و ق� ّو ت
�
��طهی
اخلاق ،نقطهضعـف و ق ّـوت هـر شـخصی اسـت .ا گـر اخلاق و
مـردمداری و روابـط اجتماعـی داشـته باشـیم ،همهچیـز دار یـم.

صد قا� ت
� ئا� ّمه

:

آرزو دارم صداقـت ّ
ائمـه :را بـرای افـرادی که آ گاهی ندارند توجیه
کنم .ما آنها را نشـناختیم.

�ذ
ّ
اه�
تا�حاد م
ب
ما باید در کنار هم باشیم تا هدف ّ
وه ّ
ابیت را در منطقه کور کنیم.
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مینکن یلاخ ار نادیم

یم�د نا� را خ�الی ن� ن
ک� ی�م

حضـرت علـی 7و حضـرت زهـرا 3با تمام نامالیمات و دشـمنان
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زیادی که داشتند ،مدینه را ترک نکردند تا راه را به ما نشان دهند .من تا
زمانی که عمر دارم همینجا میمانم تا زمانی که خونم را بریزند .اگر ما
ّ
تحمل نکنیم و میدان را خالی کنیم ،دشمن به نتیجه رسیده است .این
فاجعه است .این کار دشمن است.

ق
مطالعه و ت�ح� ی� ق�

اگر انسـان اهل مطالعه و تحقیق باشـد به ّ
واقعیت میرسـد ،اگرچه

در ظاهـر همـه یکچیـزی را قبـول داشـته باشـند .فـرد بایـد خـودش بـا
جسـتوجو و تحقیق به ّ
واقعیت برسـد ،باید با سـند و کشـف خودش
بـه نتیجه برسـد.

گفتار سوم

نامهها و تصاو یر
ّ
شیرمحمددر بحثتحقیقو مطالعهو در افکار اعتقادیهمدر قالب
مرزبندیها نبود .برای شناخت و درک مطالب دینیمذهبی جستوجو
را تا جایی ادامه داد که برای علمای مذاهب نامههایی ارسال میکرد
و جوابهایی نیز میگرفت و از این طریق آ گاهی خویش را باال میبرد.
در یکی از نامههایی که به مرحوم «حاج آخوند نظری» نوشته است،
عالوه بر آن نکات پرمغز و معنیدار مذهبی و اعتقادی ،فضای عطوفت
شیرمحمد طاطار و آخوند نظری جای بسی ّ
ّ
تامل دارد.
و مهربانی بین
ّ
این نامه درنهایت احترام و ادب نگاشته شده و در روزنامههای محلی
استان گلستان به چاپ رسیده است.

1

 .1به نقل ازّ :
حجةاالسالم انتصاری (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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ف�را�ز
ها�ی ا�ز ن�امه
ی
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حضور استاد بزرگوار ،عالم فرزانه؛
ّ
یارمحمد آخوند نظری (دامت برکاته)
الحاج

ّ
شیرمحمد طاطار فرزند
احتراما :به استحضار میرساند ،اینجانب

مرحـوم آقاویلـی ،سـاکن روسـتای قر هسـو ،شهرسـتان آزادشـهر ،حقیـر
باانگیزه شرححال و دغدغهی فکری در بثعد ّ
هویت و در ُبعد مذهبی

جسـارتا بـرای ّاولیـن بـار خدمـت علمـا خصوصـا حضرتعالی دسـت
بهقلم برده؛ آنچه قبال و فعال مسایلی در جوار حوزهی زندگی خود و جامعه
مشاهده کردهام که باعث سواالتی گوناگون در ذهنم ایجاد گردیده ،ارایه
مینمایم.

ّ
استاد عزیز و بزرگوار ،حقیر از بیان کلی پرهیز و به موارد خاص دیروز

و امـروز جامعـه و زندگـی معاصـر خو یـش رجـوع مینمایـم .مـوارد هتـک
حرمتهایی از نوع عدم رابطه با ّ
تشیع از نوع معامالتی و یا روابط اجتماعی
و غیردینی قرار دادن آنها ّ
(تشیع) و یا عدول آنان از موازین دینی و قرآنی

مسایلی بود که در سالیان دور زمزمهی گوشها بوده و تا حدودی تاثیراتی
هم داشته و آثار آن نیز تا به امروز نیز مشهود هست که به نظر حقیر ،این
طرز فکر و یا تاثیرات اینچنینی به دلیل رشد فکری؛ و علمی و گسترش
ارتباطـات و آموزههـای اجتماعـی و دینـی ،امـروزه نسـبت بـه سـالیان
دورگشته به حداقل رسیده است.

دیهش یهمان زا ییاهزارف

تزریـق مسـایل و هتـک حرمـت و تخطئـهی تش ّـیع یـا مسـتقیما و
یـا غیرمسـتقیم بهنـام اهـل س ّـنت و یـا بهنـام علمـای اهـل س ّـنت انجـام
میگرفت؛ و بعضا نیز مخفیانه انجام میگیرد.

ّ
باسواد نشدن دختران ،عامل انحراف دانستن سواد و ضد دین جلوه
توجهـی بـه نیازهای معقـول و منطقی زنان؛ و بی ّ
دادن علـم ،بی ّ
توجهی
به زیارتگاهها و مخالفت با جشن و سرور میالد خاتم پیامبران 9و عدم
ترویج مولودیخوانی ،مخالفت با علم و عدم استفاده از علم بهعنوان
ّ
جمعیت جامعـه (زنان)
ابـزار رسـیدن بـه معبـود ،عـدم دعوت نیمـی از

جهت حضور در مساجد ،مراسمهای مذهبی ،بی ّ
توجهی به فاصلهی
ّ
طبقاتـی ،موضوعاتـی اسـت کـه عـدهای از عالمان بهنام اهل س ّـنت در
گذشته تبلیغ و به نشر آن میپرداختند.
پدر و استاد گرامی!
حقیر کهبرای ّاولینبار در امور و مسایلمذهبیقلمفرساییمینمایم؛
اعلام مـیدارم نوشـتار و مطالب ارایهشـده بیعیب نبـوده و عذر حقیر
را بپذیرید؛ و انگیزهای جز تفکیک دیدگاههای متفاوت در امور مذهبی
ّ
و اجتماعیو دغدغهایجزنسبتبهافرادی کهبهناممذهبو بهناممل ّیت
و ناسیونالیسم ،عملکردهایی در جامعه داشته و دارند ،قصد دیگری
ّ
نداشـته و نـدارم؛ و از ایـن طر یـق نیـز در حـد بضاعـت ارادت خو یـش را
نسبتبهحضرتعالیابراز نمودهو در جهتمبارزهیفکریبادیدگاههای
وهابیگری و کسانی که دانسته یا ندانسته باعث تقویت تفکر ّ
ّ
وه ّ
ابیت
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میگردند،خودوظیفهدانسته،عزمخودراجزمو در راستایافشایخطرات
و ّ
مضرات آن به جامعه و مردم ،استوار خواهم بود.

70

امید است با تبلیغات و عملکردهای روشنگرانهی حوزهی ّ
علمیهی
حضرتعالی همراه با فارغ ّ
التحصیالن آن حوزه ،روز برائت همهی مردم
و مسلمانان از ّ
وه ّ
ابیت و بانیان آن آشکارتر گردد.

ّ
والسالم
ّ
شیرمحمد طاطار
با احترام ،دعاگو:
شنبه 1382/03/31

یرظن دنوخآ جاح خساپ
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ّ
شیرمحمد طاطار
خدمت برادر عزیزم جناب آقای
سالمعلیکم

احتراما نامهی ّ
محبتآمیز و با احساسات آن جناب به دستم واصل
و از مضمون آن ّ
مطلع گردیدم .ابراز عالقهی حضرتعالی نسبت به این
حقیر باعث دلگرمی و شوق گردید.
دوست عزیز!
از اینکه به مسایل واقعبینانه نگریستهاید؛ بسیار خوشحالم .درک
و فهم شما باعث هدایت و ارشاد شما خواهد شد.
ّ
ّ
واقعیت امر این است که هدف را فقط رضای الهی مدنظر قرار دهیم.
دسـتنویس حضرتعالـی حکایـت از آن دارد در مسـایل دینـی و
اجتماعـی خـود بیتفـاوت و بیمس ّ
ـوولیت نبودهایـد .از بـدو پیدایـش

مکتب اسلام ،جوانانی پرشـور مانند حضرت علی 7و ّ
عمار بن یاسـر
و غیره(رضواناهللعلیهماجمعین) مجاهدین دین بودند و مکتب نوپای اسالم را از

گزند مشرکین و منافقین حفاظت نمودند.
اکنـون خوشـحال از اینـم کـه در منطقـهی ترکمنصحـرا نیـز افـرادی
ّ
مسوولیت نموده ،ما را تشویق به
دلسوز همانند جنابعالی احساس
ادامهی راه مینمایید.
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ّ
امید است خداوند متعال به همهی ما توفیق خدمت به دین و ملت
را عطا فرماید.
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ّ
والسالم علیکم و رحمة اهلل
دعاگوی شما :یار ّ
محمد نظری

...دش دیهش مردپ

ه�د ش�د...
پ�درم ش� ی

فروردینمـاه سـال  1387بـود کـه هـر چهـار نفـر مـا (فرزنـدان) بعـد از

تعطیلات نـوروز بـه خوابگاه مدارس رفته بودیم .پدرم روزهای دوشـنبه
بهدنبالم میآمد تا بهخانه برگردم.

ناظم مدرسه مرا صدا کرد تا وسایلم را جمع کنمّ ،اما پدرم به دنبالم

نیامـده بـود .وقتـی هـم کـه بهخانـه رسـیدم ،اصلا بـرای مـن ایـن سـوال
پیـش نیامـد کـه مـردم برای چه مقابـل خانهی ما ّ
تجمـع کردهاند .چون
میدانستم که پدرم با هیچکس مشکلی ندارد.
تعجب کردم .او هیچ آزار و ّ
وقتی شنیدم که شهید شده است؛ ّ
اذیتی
نکـه فهمیـدم واقعا شـهید
بـرای دیگـران نداشـت .بـاور نمیکـردم؛ تـا ای 
شده است.
ّ
افـرادی کـه دسـت به چنیـن جنایتی زدند ،نمیخواسـتند تفکرات
پدرمدر منطقهشکلبگیرد1.روزی کهقرار بودپدرمبهدنبالمبیاید،غروب
شد؛ ولی خبری از پدرم نبود .وضو گرفتم و نماز خواندم؛ و برای استراحت
به خوابگاه رفتم و خوابیدم .همان شب در خواب دیدم که زلزله آمده
است؛ و همهی تختهای خوابگاه روی سرم خراب شد.
این خواب دقیقا همان زمانی بود که پدرم به شهادت میرسد .من
در سـال سـوم ریاضـی فیزیـک بـودم .فـردای آن روز صبـح ،عمـوی مـن
بهدنبالم آمد و مرا بهخانه برد .پدرم شهید شده بود.
 .1به نقل از :مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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حقیقتجویـی وی ُجـرم او شـد .پـدرم در روشـنکردن حقایق برای
ّ
مـردم بسـیار ّفع ّ
یکـرد؛ و عـدهای کـه سـعی در کتمـان حقایـق
الیـت م 
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داشـتند ،او را از سـر راه برداشـتند.
ّ
مدتـی قبـل از شـهادتش میگفـت« :خـواب دیدم پیرمـردی عصا به
دست با محاسن سفید و بلند و کالهی سبز بهسرش در برابرم ظاهر شد.
انتها و نوک عصا را به دست گرفت و قسمت خمیدگی عصا را زیر پای
من قرارداد؛ و مرا از روی زمین بلند کرد و در باالی روستا بهطوری که به
همهجا اشراف داشتم ،در آسمان به پرواز درآمدم و محو شدم».

1

 .1به نقل از :فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.
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ّ
شیرمحمد طاطار
سمت چپ :شهید
دورهی سربازی در پادگان خاندوز شهرستان آزادشهر

تصویر شهید در تقاطع ورودی بهروستای قرهسو (زادگاه شهید)
در کنار ّ
جادهی آزادشهر به گنبد کاووس

ریواصت
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سخنرانی شهید در مراسم «قربان تا غدیر»
برپا کننده و مدیر اجرایی مراسم قربان تا غدیر

قطعهای از خاک که کیمیا شد.
ّ
محل شهادت شهید طاطار در روستای قرهسو در ترکمنصحرا

ریواصت
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منزل شهید شیر ّ
محمد طاطار
ّ
خانه در و دیوار نداشت تا همه بتوانند برای حل مشکالتشان وارد شوند.

مراسم ّ
سنتی کشتی ترکمنها در جشنهای عروسی به نام «گورش» یا «آلیشگورش»
ّ
شهید شیرجان از اینکه با دستان خودش از دیگران تقدیر مینمود ،لذت میبرد.

ریواصت
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در تاریخ  1387/1/17شهید شد .گوارایش باد!

آخرین تصویر از شهید که ماندگار شد!

ریواصت
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علی ابن موسی ّ
شهید در سفر زیارتی به حرم امام ّ
الرضا 8به همراه خانواده
«آمدهام ای شاه ،پناهم بده»...

حرم حضرت فاطمهی معصومه3

شهید همراه با خانواده و دوستان در
ُ
«آن قبر که در بقیع شده گم پیدا شده در مدینهی قم!»

ریواصت
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ّ
شیرمحمد طاطار
اتاق کوچک شهید
در آن ،برجسته ،بزرگ و باالتر از همهی کاغذدیوار یها نصب شده بود.
که اسامی دوازده معصوم:

ّ
روزهایی جوانی شهید که جرقههای استبصارش زده میشد.
«اوست نشسته در نظر! من به کجا نظر کنم...؟!»

ریواصت
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سخنرانی شهید در مراسم «عید غدیر» شهرستان گنبد
غدیر اقیانوس بیکرانیست که در زالل جاری آن حیات ّ
طیبهی انسانی شکل میگیرد.

سخنرانی دختر شهید در مصالی شهرستان گنبد کاووس در هفته ی وحدت
همهی تالش شهید ،ایجاد وحدت و همبستگی در بین مذاهب بود.

ریواصت
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ّ
ّ
موفقیت تحصیلی دختر شهید
تقدیر و تشکر از
با حضور مسوولین محترم و انجمن اولیای دبستان روستای قرهسو

حضور عالم بزرگ ،حاج آماش آخوند
در مراسم سالگرد شهید شیر ّ
محمد طاطار

ریواصت
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ّ
شیرمحمد طاطار در جوانی
تصویر شهید

مراسم یادوارهی هفتمین سالگرد شهادت شهید در چادرهای عزاداری مرسوم
ترکمنها با حضور اقشار مختلف مردم در روستای قرهسو (زادگاه شهید)

ریواصت
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مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید
با حضور مسوولین و علمای منطقه و قم

سخنرانی شهید در دانشگاه علیآباد کتول گرگان
به مناسبت میالد پیامبر رحمت 9و امام صادق7

ریواصت
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شهید در هنگام سرکشی از مناطق محروم در زمانی که عضو شورای بخش آزادشهر بود!
آنچنان بهگرمی دستش را در دستانت فشردی که سردی روزگار فراموشش شد!

سخنرانی شهید در مراسم یادوارهی شهدای گمنام شهرستان گنبد
«بسی گفتی و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسند»

ریواصت

93

چه آرام گرفتهاند فرزندانت در آغوشت ای پدر مهربان...

َُ
اهلل َخ ْی ٌر َل ُک ْم ِا ْن ُک ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ٖن َ
ین»
َ«ب ِق ّیة ِ
ّ
حضور شهید به همراه یکی از دوستان در مسجد مقدس جمکران قم

ریواصت
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کارت عضویت شورای اسالمی روستای قرهسو
منتخب مردم شد؛ به واقع مددکار مردم شد تا در امانت خیانت نکرده باشد.

چقدر حرف برای گفتن داشتی! اکنون از نگاهت الهام میگیرند...

ریواصت
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تصویر ضربات وارده بر پیکر شهید بر اساس گزارش پزشکی قانونی

تصویری از تیم فوتبال «بئرلشیگ» (تیم همدلی و ّاتحاد) که ّ
توسط شهید طاطار با
گزینش از جوانان مستعدّ ،
متعهد و ّفعال روستاهای منطقهی ترکمنصحرا تشکیل شد.

ریواصت
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مزار عطرآ گین شهید در آرامگاه مسلمین باوا پیر (باواکاکا)
روستای آقچهلی علیا (فطن آخوند) ،کیلومتر ّ 5
جادهی گنبد به آزادشهر
امام خمینی:1
همین تربت پا ک شهیدان است که تا قیامت ،مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود .خوشا بهحال آنان که با شهادت رفتند! خوشا بهحال
آنان که در این قافلهی نور جان و سر باختند! خوشا بهحال آنهایی که این گوهرها را
«صحیفهی امام خمینی ،1ج  ،21ص »93-92
در دامن خود پروراندند!

