روایت خانواده شهدای مدافع حرم
از دیدار با سردار
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«ســاعــت  7صــبــح بـــود ،تلفن
پرونده
منز لمان زنــگ خــورد .یکی
از پشت تلفن گفت« :حاج
قاسم سالم رساندند .گفتند
برای ناهار به منزل شما میآیم ».باورم نمیشد!
هاج و واج مانده بودم .همان  7صبح چادربهسر
کــردم و با پسرم حسین ،روانــه بــازار شدم برای
خرید میوه و سبزی تازه ».این جمالت ،روایت «زهرا
غالمی» همسر شهید مدافع حــرم«حــاج اسماعیل
حیدری» است از روزی که به او خبر دادند سردار سلیمانی،
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به خانه آ نهــا خواهد آمد.
فرماندهای که یکی از برنامههای ثابتش ،سر زدن به خانواده شهدای
مدافع حرم و نشستن پای حرفها و درد دلهایشان به خصوص
فرزندان شهدا بود .شاید یکی از معروفترین آنها ،درخواست
اینستاگرامی دختر خردسال شهیدحمزه کاظمی برای دیدار
با سردار سلیمانی بود .دختر شهید مدافع حرم در ویدئوی چند
ثانیهای که در اینستاگرامش منتشر کرد ،به سردار سلیمانی گفت:
«سالم عمو قاسم ،چرا نمیای به خونهمون؟ اگر دخترت
رو دوست داری ،بیا خونه شهیدکاظمی» و روز به
شب نرسید که سردار ،مهمان ناخوانده خانواده
این شهید مدافع حرم شد .در پرونده امروز
زندگیسالم ،روایتهایی از حضور سپهبد
شهید قاسمسلیمانی در خانه شهدای مدافع
حرم و خاطرات آن خانواده از سلوک متواضعانه
سردار دل ها با فرزندان و دیگر اعضای خانواده
شهدا را خواهید خواند.

باورمان نمیشد که حاج قاسم با آن همه مشغله به منزل ما بیاید
«زهــرا غالمی» همسر شهید «حــاج اسماعیل حیدری»
از حضور ســردار در خانهشان ،خاطرات جالبی دارد .او
میگوید که ماه رمضان همراه با خانواده شهدا برای افطار
دعوتشده بودیم .حاج قاسم هم حضور داشت .خودش
سر تکتک میزها میآمد و احوال پرسی میکرد .بهمحض
اینکه من را دید ،احوال فرزندانم حسین ،فاطمه و زینب را
پرسید .همیشه اینطور بود ،اسم بچههای خانواده شهدا
خوبیادشمیماند.ازاوتشکرکردیمکهمارابهاینافطاری
دعوتکردهاند.باروییگشادهگفت«:شماهمدعوتکنید
ما میآییم ».باورمان نمیشد که حاج قاسم وقت داشته
باشدبهمنزلمابیاید.گفتم:شمابااینهمهگرفتاریچطور
میتوانیدوقتبگذاریدبهخانهمابیایید؟اص ً
الچطورشمارا
پیداکنیم؟نگاهشرابهحسینانداختوگفت«:حسینآقا
بهمنزنگبزند،منمیآیم».حاجقاسمهنوزچندقدمیازما
دورنشدهبودکهازحسینپرسیدم«:حسینجان،حاجقاسم
شوخیکهنمیکند؟»حسینهمحسابیتعجبکردهبودو
فقطجوابداد«:فکرنمیکنم،کام ً
الجدیبود».
حاجقاسمگفتندناهارسادهباشد
دوهفتهایگذشت.بهحسینگفتم«:زنگبزنوحاجقاسم
را دعوت کن ».حسین به شماره تلفن یکی از رفقای حاج
قاسم زنگ زد ،حاج قاسم در ایران نبود .دو هفته بعد بازهم
زنگ زدیم ،بازهم حاج قاسم نبود .چند روز گذشت .ساعت
 7صبح بود .تلفن منزلمان زنگ خورد ،یکی از پشت تلفن
گفت«:حاجقاسمسالمرساندند.گفتندبرایناهاربهمنزل
شمامیآیم».باورمنمیشد.هاج وواجماندهبودم.همان7
صبحچادربهسرکردموباحسینروانهبازارشدمبرایخرید
میوهوسبزیتازه.همهجابستهبود.سرصبحهیچمغازهای
بازنکردهبود؛امامنبهشوقمهمانعزیزمانهمهجارازیرپا
کردم .یکی از مغازهها باز بود؛ اما سبزیهایش تازه نبود .با
حسینخیابانهاراباالوپایینمیرفتیم.ازذوقوشوقروی
پای خودمان بند نبودیم .باالخره مغازهها باز شد و توانستم
خریدکنم.دیگرتصمیمامراگرفتهبودم؛یکغذایمحلیو
شمالیدرستمیکنم.باحسینکهرسیدیمخانه،بازتلفن
زنگ خورد .همان شخصی بود که صبح تماس گرفته بود.
ترسیدهبودمکهمهمانیبههمخوردهباشد؛اماهمانآقایی
که صبح زنگزده بود گفت« :مهمان شما فقط حاج قاسم
است ،برای بیشتر از یک نفر تهیه نبینید .حاج قاسم گفتند
ناهارسادهباشد».
سرداربدونمحافظآمد
ساعتبهظهرنزدیکشدهبود.سردارتنهاآمد،خیلیساده،
بدونهیچمحافظیواردمنزلماشد.بابچههاحرفمیزد،
خاطرات پدرشان را میگفت ،از دورانی که حاج اسماعیل
در شهر حلب بود .از مهربانی ها ،رشادتها و جنگآوری
پدرشان بــرای بچهها میگفت .تعریف میکرد که حاج
اسماعیل چطور حواسش به بچههای جنگزده حلب بود.
در شرایط سخت ،روستاهای ناامن را زیر پا میگذاشت تا
برای کارخانه آسیاب اهالی روستا که گرسنه مانده بودند،
نفت پیدا کند .حرفها بهجایی رسید که بچهها بغضکرده
بودند ،خود حاج قاسم نیز اشک در چشمانش حلقهزده
بود.برایاینکهبچههاراازفضایحزنانگیزبیرونبیاورد.

صدایش را شنیدم که گفت« :حاجخانم نمیخواهید به ما
لازهمهسرسفرهنشست.بچههارا
ناهاربدهید؟»خودشاو 
یکییکیبهاسمصداکرد«:زینبجان،فاطمهخانم،حسین
آقا،بیاییدبنشینید».بچههاکهنشستند،خودشیکییکی
برایشانغذاکشید.
بایدامروزبهخانهاممیآمدی؟
زهرا خانم تا اینجای خاطره را که برایمان تعریف کرد،
صدبار بغضش را فرو خورده بود .زهرا غالمی ،حاال دیگر به
هقهق افتاده« :حضور حاج قاسم برای من یک نشانه بود.
او باید درست روزی به خانه من بیاید که دهمین روز به دنیا
آمدن نوهام حلما باشد؟ شب قبلش خیلی دلم هوای حاج
اسماعیلراکردهبود.باخودمگفتهبودم«:حاجاسماعیل!
کاشبودیوباهمپدربزرگومادربزرگشدنراتجربه
میکردیم ».یقین داشتم که حاج قاسم دلش به
دل حــاج اسماعیل من وصــل اســت که چنین
روزیمهمانخانهمنشدهاست.روزیکهحمام
دهروزگیوروزنامگذارینوهامباشد.نوهامحلما
را تازه از حمام بیرون آورده بودیم .حسین آنقدر
ذوقزده بود که حلما را بدون پتو پیچ به آغوش
حاجقاسمداد».
خــداحــافــظــی بـــرای بچهها
سختبود
حاج قاسم بعد از ناهار خیلی
نماند .فاطمه برایش هدیه
خــریــده بــود .بــا خوشحالی
هدیهاش را پذیرفت و به من
گفت« :حاجخانم غذایتان
خیلی خوشمزه ب ــود ».وقت
خداحافظی،مرتببرمیگشت
و بچهها را تماشا میکرد .بچهها
بــدرق ـهاش میکردند و از او دل
نمیکندند .حاج قاسم رفته و خانه
ما پرشده بود از حس خوب مهمانی
منبع:فارس
عزیز» .
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شهید حاج «قاسم سلیمانی» فرماندهای که یکی از برنامههای ثابتش ،سر زدن به خانواده شهدای مدافع حرم بود و در دل این دیدارها
نکات جالبی از شخصیت وارسته اش هویدا می شود

هر وقت دعوتم کنید ،من میآیم

 18دی 1398

 3روش جراحی چشم
روش های لیزیک  ،الزک و PRKتفاوت هایی دارد
کهبایدقبلازعملآنهارابدانید

سردار در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم «کمالی دهقان»

2

آیا هوشمصنوعی روان شناسی
را متحول خواهد کرد؟
3

5نشانه برایقطعجلسات مشاوره
یکسریموقعیتهانشانمیدهدجلسات
مشاورهیارواندرمانیشمادرستپیشنمیرود
وبهتراستبهفکرقطعجلساتباشید

3

سرگرمی مارپیچ برای کودکان
4

فرزندان شهدا یکبار دیگر پدر از دست دادند

همه میدانستند بهمحض اینکه حاج قاسم وارد جلسهای شود ،نظم برنامه به هم میخورد چون فرزندان کوچک خانواده شهدا میدویدند تا کنارش بنشینند
همسر شهید «سعید انصاری» را در اولین شب
شهادت سردار سلیمانی در مجموعه شهدای
انقالبواقعدربهارستانمالقاتکردم.محفلی
کهبهیادشهیدسردارسلیمانیبرگزارشدهبود.
«فاطمهجعفری»همسر«شهیدانصاری»گفت:
«امشبدورهمجمعشدهایم.مثلیکخانواده
بزرگیکهپدرازدستدادهاند.ماکهدردیکدیگر
را خوب میفهمیم .درد فرزندانمان را خوب
میفهمیم .فرزندان شهیدی که ایماندارند
یکباردیگرپدرازدستدادند».
انتظارمان برای دیدار دوباره سردار به
غمفراقمنتهیشد
فاطمه جعفری درحالیکه قاب عکسهای
همسرشهیدش«سعیدانصاری»رایکیبعداز
دیگریکنارهممیچیند،میگوید«:اینروزها
گوشبهزنگ بودیم تا دیدار خانواده شهدا با
سردارسلیمانیهماهنگشود.طیسالهای
گذشته در فصل پاییز این دیدار دستهجمعی
خانوادهشهدای مدافع حرم با حضور سردار
سلیمانی شکل میگرفت اما امسال خبری
نشده بود .پرسوجو میکردیم و فرزندانمان
بیتاب بودند .این را همسران شهدای مدافع
حرم میگفتند هر جایی که دورهم بودیم یا در
کانالگروهیپیاممیگذاشتیماص ً
الفکرشرا
نمیکردیمکهدردلتنگی،اینخبررابشنویم.
فکرش را نمیکردیم که انتظار دیدار او به غم
فراقمنتهیشود.اگرچهشهادتآرزویشبود

اما فرزندان ما بار دیگر گریستند .کوچکترها
باز به چــادر مادرهایشان چنگ زدنــد و گریه
کردند و بزرگترها بندهای پوتین رزمشان را
محکمترکردند».
فرزندانمادلخوشبهسرداربودند
فاطمه جعفری نگاهش را از قاب چهره همسر
شهیدش برنمیدارد و ادامه میدهد« :همه
میدانستند بهمحض ای ـنکــه حــاج قاسم
سلیمانی وارد جلسه شود ،نظم برنامه به هم
میخورد .همیشه فرزندان خانواده شهدا
مـیدویــدنــد ،کنارشان مینشستند ،انگار
هرکدامپدرشانرامالقاتکردهباشند.چنان
مهربانیداشتکهبچههاییکهتاآنلحظهآرام
نشسته بودند ،دیگر حرف بزرگترها را گوش
نمیکردند و سر جایشان نبودند .آن بار هم
همین اتفاق افتاد .با اینکه سردار سلیمانی از
انتهای سالن وارد شدند و بهآرامی در یکی از
صندلیهانشستندتانظمجلسهبههمنخورد؛
اما یکی از بچهها ایشان را دید و با فریاد همان
کــودک که «حــاج قاسم ســام» ،تمام سالن
غرق سالموصلوات شد .دیگر هیچ شخصی
حرفهای سخنران را نمیشنید .اوضاع که
اینطور شد سخنران از ســردار درخواست
کرد که پشت تریبون تشریف بیاورند .بچهها
مهلتنمیدادند،دوستداشتندکهبااوحرف
بزنند،عکسبگیرندوگپوگفتداشتهباشند.
راستش برای همه خانوادهها عادت شده بود

کهاینطورباسردارجلسهداشتهباشند.بدون
هیچ تشریفاتی ،فقط حرف بزنند و درد دل
کنند .سردار بیشتر مراسم دیدار با خانواده
شهدا را در روزهای جشن برگزارمیکرد تا دل
بچههای شهدای مدافع حرم شاد شود .همه
اینراخوبمیدانستند.اص ً
الهروقتمراسم
والدت بود بچههای ما دوست داشتند در کنار
حــاج قاسم باشند .حــاال که والدت حضرت
زینب(س) بود انگار دل همسران و فرزندان
شهید گواهی میداد که مراسم دیدار نزدیک
است اما ،نمیدانستیم که قرار است این جا
جمعشویم و عزای نبودنش را بگیریم و باهم
بنشینیمتاکمیدلمانآرامشود».
سردارسعیدمراشناخت
همسر شهید انــصــاری همانطور که نفس
عمیقیکشید و تالش کرد که بغضاش را فرو

خــورد ،گفت« :درهمان آخرین دیــدار ،پسرم
حسین ،کنار حاج قاسم نشست و من و دخترم
زینب روبه رویش .حسین لباس رزم پوشیده
بود درست شبیه به لباس پــدرش .از حسین
پرسیدپسرکدامشهیدهستی؟حسینجواب
داد :شهید «سعید انصاری» .حاج قاسم کمی
در صورت حسین مکث کرد و گفت« :چقدر
شبیهبهپدرتسعیدهستی!»پیشانیحسینرا
بوسیدوگفت«:پدرتخیلیباهوشوباذکاوت
بود».بازهمپیشانیحسینرابوسید.
پیکرپدرمکیبرمیگرده؟
زینب از حاج قاسم پرسید« :پیکر پــدرم کی
برمیگرده؟»چشمانحاجقاسمرانماشکپر
کرد و درحالیکه سعی میکرد اشکهایش را
کنترل کند ،روبه زینب گفت« :به شما قول می
دهم هر طور شده پیکر پدرتان را برگردانم».
حسین و زینب چنان تحت تأثیر جمله او قرار
گرفتند که زینب بار دیگر پرسید« :سردار شما
مطمئن هستید؟ خیالمون راحــت باشه؟»
ســردارکــه حــاال نفس عمیقی میکشید زد
روی شانه حسین و گفت« :به خواهرت بگو که
مطمئنباشه،بهزودینشانیازپدرتانبهشما
میرسه ».از آخرین درخواست بچههایم هنوز
سه ماه نگذشته بود که اسفند سال گذشته
استخوان جمجمه همسرم بــه خــاک وطن
بازگشتوزینبوحسینمآرامگرفتند .
منبع:باشگاهخبرنگاران


چند روایت کوتاه دیگر از دیدارهای سردار با خانواده شهدا
همسر و فرزندان شهدای مدافع حرم ،خاطرات کوتاه اما بسیاری
از رفتارهای مهربانانه سردار سلیمانی نقل کردهاند که در ادامه به
چندموردازآنهااشارهمیشود.
بعدازدیدارباسردارمثلپرسبکشدم
روزی که ســردار سلیمانی بــرای تسالی دل خــانــواده شهید
مدافع حرم «حمید اسداللهی» به خانه آنها آمده بود« ،منیره
مصطفوی» مادر شهید آرامشی گرفت که پیش از آن تجربه
اش نکرده بود و از خاطره آن دیدار میگوید که بعد از شهادت
حمید ،من و پدرش حال خوبی نداشتیم.پسر بزرگش محمد
چهار سال و پسر دیگرش احمد دو ماهه بود .به ما خبر دادند
که مهمان داریم .گفتند سردار میخواهد به خانه شما بیاید.
اسمش را شنیده بودم اما از نزدیک ندیده بودم اش .وقتی
سردار سلیمانی به خانه ما آمد ،کسی باور نمی کرد مردی
که دنیا از قدرتش می ترسد تا این اندازه دل رحم و مهربان
باشد .او ابتدای امر محمد و احمد را در آغوش گرفت و کلی
با محمد خوش و بش کرد .وقتی من را در آن حال دید از حال
خوش حمید و عاقبت بخیریاش گفت .کالمش آرامم کرد .من
که تا آن لحظه بیتابی می کردم مثل پر سبک شدم .از ما خواست
منبع:همشهری آنالین
صبور باشیم.

جلویمن،دستشانرارویسینهشانگذاشتند
مهدیهرجاییفردخترشهیدمدافعحرم«حسنرجاییفر»بابیانخاطرهایازدیدارشبا
سردارسلیمانیمیگویدکهدریادوارهشهدایبابلبعدازخواندندکلمهایبهدیدارشان
رفتم،ایشانایستادندودستشانرارویسینهشانگذاشتند.منتعجبکردموگفتمکه
مندخترکوچکشماهستم.گفتندالبتهکهدخترکوچکمنهستید،منبهخاطرپدرت
که چنین دختری بزرگ کرده ،میایستم؛ خیلی برایم جالب بود که یک سردار پرابهت
منبع:فارس
چگونهمرهمدلدخترشهیدمیشود.
مطمئنباشمکههوایدخترمرادارید؟
مادر شهید مدافع حرم «رضا حاجیزاده» میگوید که چند وقت پیش در بابل برنامهای
برگزارشدکهسردارسلیمانیهمبود.ماباچندمادرشهیددیگردوریکمیزنشستهبودیم،
او رو کرد به من و به عروسم اشاره کرد و گفت :هوای دخترم را داری؟ گفتم :بله .گفت:
مطمئنباشم؟منهملبخندیزدم.دیدمسردارسلیمانیذوقکردوبالفاصلهدستدر
منبع:دفاعپرس
جیبشکردویکانگشتربهمنداد» .
خاکیبودنحاجقاسم،همهرامجذوبمیکرد
برادر اولین شهید مدافع حرم البرز با اشاره به حضور سردار در منزل شهید «محسن
کمالیدهقان» میگوید که دهه اول عید امسال بود که حاج قاسم به منزل ما تشریف
آوردند.اویکژنرالبزرگجهانیبودامابرخوردشاندرمنزلماخیلیصمیمیوخاکی
وافتادهبودکهاینبرخوردمارامجذوبخودکرد.دردیدارمانبهایشانگفتمکهحاجآقا
مارادعاکنیداماایشانبهماگفتکهشمابایدمنرادعاکنیدکهشهیدشوم  .منبع:دانا

