
گزارش

گزارش »جوان« از حركت خودجوش مردم در بزرگداشت يك پهلوان

 جوانان جنوب شهري
 راهت را ادامه مي دهند حاج قاسم

   فريده موسوي
بعد از شهادت حاج قاسم سليماني، بسياري 
از مردم ايران به صورت كاماًل خودجوش و 
شخصي براي ايش��ان مراسم برگزار كردند. 
هنوز هم بعد از گذشت دو هفته از شهادت 
ايش��ان، تصاوير حاج قاس��م روي شيش��ه 
اتومبيل ها و مغازه ها و دي��وار خانه ها ديده 
مي ش��ود. در اين گزارش س��عي كرديم به 
ميان مردم برويم تا نظرات آنها را درخصوص 
اين سردار جبهه هاي دفاع مقدس و دفاع از 

حرم جويا شويم. 
خيابان شهسوار شمالي يكي از خيابان هاي 
اصلي محله زمزم تهران است. در اين خيابان 
نسبتاً بلند، تصاوير شهيد سليماني همه جا 
ديده مي شود. بِر خيابان، دِر پاركينگ يك 
ساختمان كاماًل سياه پوش است. تا همين 
چند وقت پيش مقابل اين خانه ايس��تگاه 
صلواتي برقرار بود و به ياد حاج قاسم، چاي 

صلواتي توزيع مي شد. 
امير صحرانورد يكي از اهالي مي گويد: »ما 

خودمان براي حاج قاسم مراسم ختم برگزار 
كرديم. بحث ايستگاه صلواتي و خيرات براي 
ايشان هم كاماًل خودجوش بود. چند نفري 
از اهالي پيش قدم شدند و هركدام به نوبت 

بساط ايستگاه صلواتي را تهيه مي كردند.«
منظور آقاي صحرانورد از مراسم خودجوش، 
حركتي است كه افراد به صورت شخصي در 
اين خصوص انجام مي دادند وگرنه بس��يج 
محله فالح آن ق��در پركار بود ك��ه پيش از 
تشييع پيكر ش��هيد س��ليماني در خيابان 
انقالب تهران، خودشان دسته هاي عزاداري 
را از محله امامزاده حسن)ع( تا ميدان ابوذر 
برگزار مي كردند و مردم اين منطقه طي سه 
روز، چندين تجمع و دسته عزاداري در نقاط 

مختلف محله شان برگزار كردند. 
فاطمه رحمتي، دانشجوي 23 ساله اي است 
كه مي گويد: »راس��تش من تا االن در هيچ 
تظاهراتي شركت نكرده بودم. كاًل هم يك بار 
در رأي گيري شركت كرده ام، اما قضيه حاج 

قاس��م براي ما فرق مي كند. عالوه بر اينكه 
در مراسم تشييع پيكرش ش��ركت كردم، 
يك روز پنج ش��نبه خودم براي ايشان بين 

همكالسي هايم خرما پخش كردم.« 
وقتي علت توجه خان��م رحمتي به موضوع 
ش��هادت حاج قاس��م را پرس��يدم، گفت: 
»ايش��ان خالصانه براي اي��ران كار مي كرد. 
هم براي مردم كش��ورمان و هم براي مردم 
ديگر كش��ورها. به نظر من كس��ي كه براي 
خ��دا كار كند، خ��دا هم مه��رش را در دل 
مردم مي ان��دازد. من كاري به سياس��ت و 
احزاب و اين چيزها ندارم. يعني اغلب مردم 
اينطوري هستند، اما همه ما فرق كسي كه 
خالصانه كار مي كند و كسي كه ريا كار است 
را خوب درك مي كنيم. حاج قاسم يك مرد 
مخلص بود و عش��ق مردم به ايش��ان هم از 
همين جا نش��ئت مي گيرد. البته برخي از 
همكالسي هايم نظر مخالفي نسبت به من 
دارند، ولي به ش��خصه س��عي كردم به آنها 
بگويم كه قدرداني از يك شهيد واالمقام با 

جانبداري حزبي تفاوت دارد و ما بايد بصيرت 
الزم را داشته باشيم.« 

توجه خانواده هاي شهدا به موضوع شهادت 
حاج قاس��م، نكته ديگري اس��ت كه نظرها 
را جلب مي كند. برخ��ي از اين خانواده هاي 
معظم با نص��ب بنر ي��ا اعالميه، ع��الوه بر 
يادكردي از شهيدشان، به موضوع شهادت 
حاج قاس��م پرداخته اند و ياد شهداي دفاع 
مقدس و مدافع حرم را گرامي داش��ته اند. 
خانواده شهيد عباسعلی فردی از اين دسته 
هس��تند كه بنر شهيدش��ان را در كنار بنر 
تسليت و تهنيت حاج قاسم نصب كرده اند. 

حاج قاسم سليماني قهرماني مردمي بود كه 
همواره پشتيبان انقالب هستند. همين مردم 
محروم و مستضعف كه بار اصلي دفاع مقدس 
و دفاع از حرم را به دوش كشيدند، به خوبي 
مي دانند كه ش��هيد حاج قاسم سليماني و 
ش��هدايي مثل او چه خدمتي به اين كشور 
انجام داده اند. اين مردم اگرچه اغلب از قشر 
متوس��ط و رو به پايين جامعه هستند، ولي 
بصيرت بااليي دارند و فرزندان خدوم خود را 
هيچگاه فراموش نخواهند كرد.  به قول حاج 
آقا حيدري از روحانيون محله زمزم، تا وقتي 
كه ياد و خاطره حاج قاسم در بين مردم زنده 
است، هرگز نبايد براي فقدان ايشان حسرت 
بخوريم. چه بسا كه يكي از همين نوجوانان 
و جوانان جنوب شهري به زودي جاي ايشان 
را پر كند و مطمئن باشيم كه راه حاج قاسم 

تا ظهور منجي ادامه خواهد يافت.
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وقت�ي علت توج�ه خان�م رحمتي 
به موض�وع ش�هادت حاج قاس�م 
»ايش�ان  گف�ت:  پرس�يدم،  را 
خالصانه ب�راي اي�ران كار مي كرد. 
هم ب�راي م�ردم كش�ورمان و هم 
ب�راي م�ردم ديگ�ر كش�ورها«

گفت وگوي »جوان« با دختر شهيد رمضانعلي شيرازكي كه پدر 9 فرزند بود 

بابا می گفت همه رزمنده ها فرزندانم هستند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

   زينب محمودي عالمي
شهيد رمضانعلي ش�يرازكي تبار متولد 
1306 بود. وقتي تصميم گرفت به جبهه 
برود، حدود 55 سال داشت. رمضانعلي 
آن زمان پدر 9 فرزند ق�د و نيم قد بود. 
شغلش هم رانندگي اتوبوس بود و كسي 
از او انتظار نداشت عائله اش را رها كند 
و در آن سن و سال به جبهه برود. اما او 
مردي نبود كه در برابر هجوم بيگانگان 
به كشور بي تفاوت بماند و عاقبت سال 
1362 در منطقه عملياتي خيبر در 56 
س�الگي به ش�هادت رس�يد. معصومه 
ش�يرازكي تبار دختر ش�هيد كه زمان 
شهادت پدرش 10 ساله بود در گفت وگو 

با ما از خاطرات بابا مي گويد. 
         

پدرتان اصالتًا اه�ل كجا بودند و چه 
شغلي داشتند؟ كمي از خانواده تان 

بگوييد. 
بابا متولد س��ال 1306 بود. راننده اتوبوس 
خط تهران-قزوي��ن ب��ود و در تعاوني 15 
ترمينال آزادي كار مي ك��رد. پدر و مادرم 
اصالتاً اهل يكي از روستاهاي قريه تاكستان 
قزوين هس��تند. پدرم از هم��ان بچگي به 
تهران مهاجرت مي كند و بزرگ شده تهران 
بود. در خان��واده پنج ب��رادر و چهار خواهر 
هستيم. سال 62 كه بابا ش��هيد شد ما در 
منطقه 17 تهران محله فالح ساكن بوديم. 
پدرم چون تك فرزند بود 14 سالگي ازدواج 
كرد. خانواده اش وضع مالي خوبي داشتند. 
مادرم دختر كدخداي ده بود. بابا در همان 
14 سالگي كه ازدواج مي كند، اول در محله 
دروازه غار نزديك منزل خاله اش س��اكن 
مي ش��ود. پدرم وقتي س��ِر كار مي رفت به 
خاله اش مي گفت مراقب م��ادرم كه كم و 
سن و سال تر بود باش��د. چند تا از بچه هاي 
مادرم ف��وت كردن��د. فرزن��د اول خانواده 
برادرم اس��ت كه س��ال 1328 به دنيا آمد. 
ايشان مهجور است يعني قدرت تكلم ندارد. 
راه مي رود و به ان��دازه خودش كارهايش را 
انجام مي دهد. االن 70 س��اله است و كنار 

مادرم زندگي مي كند. 
پدرتان تحت چه نوع سبك تربيتي 
قرار داش�ت كه باعث ش�د در س�ن 

ميان سالي به جبهه برود؟
پدربزرگ��م در ب��اغ سپهس��االر قزوين كار 
مي ك��رد و مادربزرگ��م ه��م زن مؤمن��ه و 
باخدايي بود. خان��واده نيمه مذهبي بودند. 
پدرم ام��ام خمين��ي)ره( را خيلي دوس��ت 
داشت. چون ظاهرنمايي را دوست نداشت، 
كسي تصور نمي كرد او به جبهه برود. وقتي 
شهيد ش��د همه آنها كه زخم زبان مي زدند 
آمدند حالليت گرفتند. پدرم قبل از انقالب 
ش��غل هاي مختلف داش��ت. راننده تاكسي 
و اتوب��وس ب��ود و باالخره اتوب��وس خريد و 
راننده گرفت. زمان دفاع مقدس براي جبهه 
پيش قدم ش��د. مي رفت جبهه نيرو مي برد و 
صبح برمي گشت. آخرين بار كه مي خواست 
به جبهه برود مادرم گفت نرو. راننده ات برود 
ولي پدرم گفت قول مي دهم اين دفعه بروم و 
بيايم. اين دفعه كاري به كارم نداشته باشيد. 

می گفت همه رزمنده ها فرزندانم هستند. 
خود ش�ما بار آخري كه بابا به جبهه 

رفت را به ياد داريد؟
من آن موقع 10 س��اله بودم. يادم اس��ت بار 
آخر بابا گفت اين دفعه ق��ول مي دهم بروم و 

اگر برگش��تم ديگر نروم. به من گفت دخترم 
مي تواني لباس جبهه ام را داخل ساك بگذاري. 
من لب��اس پدرم را آم��اده كردم. پ��درم خير 
و نيكوكار بود. چن��د روز پيش ك��ه به محل 
سابقمان رفتم همسايه ها مي گفتند پدرت تك 
بود. بعد از س��ال ها كه ديگر آن محل زندگي 
نمي كنيم قديمي هاي محل به خوبي از پدرم 
ياد مي كنند. آن زمان وض��ع اقتصادي مردم 
زياد خوب نبود، كمتر غذاي خوب مي خوردند. 
پدرم هروقت گوشت مي خريد اول به فقراي 
كوچه م��ي داد بعد ب��ه خانه م��ي آورد. چون 
اتوبوس داشت به اهالي كوچه مي گفت هرجا 
دوست داريد شما را مسافرت مي برم. روز 12 
فروردين ماه 1361 بابا به همس��ايه ها گفت 
فردا ش��ما را به زيارت حضرت معصومه)س( 
مي برم. صبح كه بي��دار ش��ديم ديديم كلي 
برف روي زمين است، همه گفتند برف آمده 
و نمي ش��ود رفت. اما حركت كرديم. توي راه 
كوالك بود. پدرم گفت چ��ون زن و بچه بين 
ما هس��تند برمي گرديم. رفتيم س��مت گلزار 
شهداي بهشت زهرا)س( قطعه 27. آن قطعه 
االن مزار پدرم است. همه نشس��تند. بچه ها 
بازي مي كردند. آن روز سيزده به در بود و سال 
بعد پدرم به ش��هادت رس��يد. پدرم مهربان و 
خيلي آرام بود. با هركسي با زبان خودش حرف 
مي زد. اينطور نبود حرف حرف خودش باشد. با 

پير و كودك با زبان خودش حرف مي زد. 
باب�ا در ك�دام عمليات به ش�هادت 

رسيد؟
سال 62 در اولين روزهاي عمليات خيبر در 
منطقه عملياتي به شهادت رسيد. 12 اسفند 
هم در قطعه 27 بهشت زهرا به خاك سپرده 
ش��د. به خاطر اينكه عمليات خيبر سنگين 
بود پيكر پ��درم را يك هفته بع��د به تهران 

انتقال دادند. 
از شهادتش حرفي مي زد؟

براي اينكه روحيه ما خراب نشود شهادتش 
را عن��وان نمي كرد. اهل ريا نب��ود. در جبهه 
روحان��ي جواني ب��ود كه پدرم خيل��ي به او 
عالقه داشت. مي گفت كارش درست است. 
در همان عمليات خيب��ر روحاني جوان هم 
شهيد ش��د. بابا به حق الناس خيلي حساس 
بود. مي گفت چيزي كه بد اس��ت براي همه 

بد اس��ت، نه اينك��ه بگوييم ب��راي مردم بد 
است و براي ما خوب. وقتي نوجوان بودم ماه 
رمضان معده ام خونريزي كرد. نمي توانستم 
روزه بگيرم. خيلي ناراحت بودم كه در س��ن 
نوجواني نمي توانم روزه بگيرم. ش��ب خواب 
ديدم در ي��ك جايي ش��بيه آالچيق بزرگ 
هستم. پتوهاي س��ربازي طوسي رنگ روي 
مردم كش��يده ش��ده و همه خواب هستند. 
س��مت چپم آتش بود و س��مت راستم باغ 
بزرگ��ي بود. گفت��م خدايا اينجا كجاس��ت. 
صدايي شبيه صداي پدرم را شنيدم. تا بابا را 

ديدم قوت قلب گرفتم و بغلش كردم.
 گفتم بابا اينجا كجاس��ت؟ يادم بود اگر در 
خواب انگشت اشاره يا شست مرده را بگيرم 
از آن دنيا تعريف مي كند. نمي دانستم كدام 
انگش��تش را گرفتم. گفتم: »باب��ا بگو اينجا 
چه خبر اس��ت؟« گفت: »چ��را ناراحتي؟ از 
اينك��ه به خاطر بيم��اري روزه نگرفتي غصه 
مي خوري؟ حق اهلل را خدا مي بخش��د. سعي 
ك��ن حق الن��اس گردنت نباش��د ك��ه خدا 
نمي گذرد. نماز س��تون دين اس��ت، بخوان. 
حق الناس نداشته باش. غيبت نكن و تهمت 
نزن، ديگران را با زبان و عملت آزار نده. من 
شفيعت مي شوم.« پدرم به مردم اشاره كرد 
و گف��ت: »اينجا عالم برزخ اس��ت. آدم هايي 
كه اينجا دي��دي، تقاص گناهش��ان را پس 
مي دهند. كساني كه اهل بهشت هستند در 
باغ سرسبز هستند و جهنمي ها داخل آتش 

مي شوند.« 
از ش�هادت پدرت�ان چگون�ه باخبر 

شديد؟ نحوه شهادتش چطور بود؟
ابتدا پدرم زخمي ش��ده بود و برادرم به اهواز 
رفت. تا به اهواز رسيد گفتند پدرت به شهادت 
رسيده است. به فاميل گفته بودند پدر تصادف 
كرد و زخمي شده، اما مادرم از حالت برادرم 
متوجه شهادت پدرم شد. تا پيكر پدرم بيايد 
يك هفته طول كش��يد و خانه ما مراسم بود. 
نحوه شهادتش هم به اين صورت بود كه پدرم 
با اتوبوس رزمنده ه��ا را از اهواز به خط مقدم 
مي برد و نيمه هاي شب به اهواز برمي گردد. 
بي��ن راه خمپاره ب��ه اتوبوس پ��درم اصابت 
مي كند. ماش��ين انحراف پيدا مي كند و كل 
سقف اتوبوس روي سر پدرم مي افتد. از ناحيه 

سر و شاهرگ گردن به او آسيب وارد مي شود. 
به بيمارس��تان اه��واز منتقل��ش مي كنند و 
همانجا به شهادت مي رسد. كمك راننده اش 
مي گفت قبل از اصابت خمپاره به رمضانعلي 
گفتم: »چرا نمي خوابي؟« پ��درم مي گويد: 
»حال عجيب��ي دارم. نمي خواه��م اين حال 
عجيب را از دس��ت بدهم.« وقت��ي خمپاره 
اصابت مي كند كمك راننده س��الم مي ماند و 

پدرم به شهادت مي رسد. 
ش�ما 9 فرزند بوديد؛ مادرتان بعد از 
ش�هادت پدرتان چطور خان�واده را 

اداره كرد؟
فاصله س��ني پدر و مادرم به طور واقعي سه 
سال بود. هركسي مادرم را نگاه مي كرد فكر 
مي كرد زني 30 س��اله است. خيلي جوان به 
نظر مي رس��يد. تا زماني كه پ��درم بود تمام 

امور زندگي را به عهده داشت و نمي گذاشت 
مادرم س��ختي روزگار را ببين��د. مادرم زن 
خانه بود مديريت زندگي نمي دانس��ت. بعد 
از شهادت پدرم بي تكيه گاه شد، اما به خاطر 
بچه ها ايس��تادگي كرد و ازدواج نكرد. برادر 
بزرگم به ام��ور خانواده رس��يدگي مي كرد. 
مادرم كارهاي خانه را انجام مي داد و كارهاي 
بيرون خانه برعهده برادرم بود. برادرم موقع 
شهادت پدرم متأهل بود و دو فرزند داشت. 
س��ه برادر و خواهرم ازدواج ك��رده بودند اما 
شش فرزند مجرد بوديم. مادرم دنبال شستن 
و سابيدن بود. با سختي بچه ها را بزرگ كرد. 
خيلي س��ختي كشيد و شكس��ته شد. دائم 
گريه مي كرد. مادربزرگم آن موقع زنده بود. 
بعد از شهادت پدرم، سال 66 سكته كرد و دو 
سال بعد فوت كرد. پدرم به خوابشان مي آمد. 
مي گفت اينقدر گريه نكنيد جاي من خيس 
مي ش��ود. با گريه و بي تابي ش��ما من اينجا 
اذيت مي شوم. مادرم آدمي نبود كه پايش به 
بنياد شهيد باز شود. دركل سعي مي كرديم 
از شهادت پدرم استفاده نكنيم. خواهرم كه 
االن پزشك است جايي نگفت دختر شهيد 
است. اذيتش مي كردند و زخم زبان مي زدند. 
وقتي كه مادرم س��رطان گرفت بنياد شهيد 
گفت از پزش��كي كه م��ادر را جراحي كرده 
نامه بياوريم. خواهرم گفت من از استادم نامه 
نمي گيرم چون كسي نمي داند فرزند شهيد 
هستم. در نمره دادن اذيت مي كنند. دوراني 

كه درس خواند از سهميه استفاده نكرد. 
حض�ور ش�هيدتان را در زندگ�ي 

روزمره تان احساس مي كنيد؟
من دائم پدرم را احس��اس مي كنم. يك بار 
مشكلي برايم پيش آمده بود. مي خواستم به 
بنياد شهيد بروم. پدرم به خوابم آمد گفت هر 
وقت مشكل داشتي س��رخاك من بيا به من 
بگو اما به ديگران نگو. باالخره ش��هدا راهي 
را رفتند ك��ه پيش خدا اجر و ق��رب دارند و 
مي توانند ش��فاعت كنند. خيلي از گره هاي 
زندگي با توسل به شهدا باز شده است. برخي 
از دوس��تانم را كه اعتقاد سستي داشتند به 
مزار ش��هدا بردم، متوسل ش��دند و حاجت 
گرفتند. بعداً تماس مي گرفتند كه حاجتشان 

را از شهدا گرفته اند. 
كسي را مي شناسم سرطان داشت. مادرش 
مي گفت ديگر نمي شود كاري كرد. همسايه 
بوديم. وقتي به خانه ش��ان رفتم پرچم امام 
حسين)ع( خانه شان بود. گفتم نذر مي كنم 
پسرت خوب شود فقط بعد از شفايش حتماً 
به شلمچه قدمگاه شهدا و بعد به زيارت امام 
حسين)ع( برويد. پسر دوستم جراحي شد. 
دكتر گفت معجزه شد. پس��ر دوستم با پاي 
خودش به شلمچه و بعد به كربال زيارت امام 

حسين)ع( رفت.

پدربزرگ�م در باغ سپهس�االر قزوين 
كار مي ك�رد و مادربزرگ�م ه�م زن 
مؤمن�ه و باخداي�ي ب�ود. خان�واده 
نيمه مذهب�ي بودن�د. پ�درم ام�ام 
خميني)ره( را خيلي دوس�ت داشت. 
چون ظاهرنمايي را دوس�ت نداشت، 
كسي تصور نمي كرد او به جبهه برود. 
وقتي ش�هيد ش�د همه آنها كه زخم 
زبان مي زدن�د آمدند حالليت گرفتند

كمك راننده اش مي گفت قبل از اصابت 
خمپ�اره ب�ه رمضانعلي گفت�م: »چرا 
نمي خواب�ي؟« پ�درم مي گويد: »حال 
عجيب�ي دارم. نمي خواه�م اين حال 
عجيب را از دست بدهم.« وقتي خمپاره 
اصاب�ت مي كن�د كمك راننده س�الم 
مي ماند و پدرم به ش�هادت مي رس�د
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