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چهسالیبهایرانمهاجرتکردید؟
ما اهل استان پل افغانس��تان هستیم. سال 
1358 به ای��ران مهاجرت ک��ردم. وقتی به 
ایران آمدم متأهل بودم و برای تأمین امرار 
معاش خانواده در کوره آجرپزی مش��غول 
کار ش��دم. در خانواده ما رزق و روزی حالل 
جایگاه باالیی دارد که همین امر باعث عاقبت 
به خیری فرزند ش��هیدم سیدمحمدصادق 
حسینی ش��د. تمام تالش من این بود نانی 
که ب��ا آن بچه ها و نوه ها و نس��ل های بعد از 
آنها پ��رورش پیدا می کنند از راه درس��ت و 

شرعی باشد.
سیدصادقفرزندچندمشمابود؟

هفت فرزند ماحصل زندگی ما بود. سه دختر 
و چهار پسر. سیدمحمدصادق فرزند ارشدم 
بود که در تاریخ اول خرداد 1362 متولد شد 
و در تاریخ 30 دی 1395 در شهر حلب و در 
منطقه خناسر در حالی که 33 سال داشت 
مفقوداالثر شد. س��یدمحمدصادق جوانی 
خوش برخورد و خوش اخالق بود. همیش��ه 
لبخندی کنج لبش بود، بسیار شیفته ائمه 
و چهارده معصوم)ع( بود. در ماه های محرم 
و صفر عزاداری برای سید و ساالر شهیدان 
را از دست نمی داد. هر جایی بود خودش را 

به مجلس عزای امام حسین)ع( می رساند. 
حالل مش��کالت بود. صبور بود و با فکر کار 
می کرد. یک مرتبه در روز س��یزده بدر همه 
اعضای خانواده مان برای ناهار بیرون رفتیم. 
همین که س��فره را پهن کردی��م و ظرف ها 
را چیدیم متوجه ش��دیم برن��ج را آورده ایم 
ولی خورش��ت را خانه جا گذاشته ایم. همه 
صدای شان درآمد. شهید گفت  چه اشکالی 

دارد به جای خورشت، تن ماهی می خریم.
پسرتانموقعشهادتمتأهلبود؟

بله سیدمحمدصادق 9 سال زندگی مشترک 
داشت و ماحاصل این ازدواج یک فرزند به نام 
محمدطا ها است. همان طور که گفتم پسرم 
عاشق امام حسین)ع( و ائمه اطهار)ع( بود. 
همین هم باعث شد مشتاقانه برای دفاع از 
حرم حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( 
راهی ش��ود. قبل از ایش��ان برادر کوچکش 
سیدمجتبی رفته بود که االن جانباز است. 
اما ما از رفتن سیدمحمد به منطقه بی اطالع 
بودیم. بع��د از اینکه رفت متوجه ش��دیم. 
گویا در آنجا بیس��یم چی بود. پس��رم بعد از 
58 روز حضور مجاهدانه به آرزویش یعنی 

شهادت رسید.
نح�وهش�هادتشچط�ورب�ود؟
دوس�تانشچهخاطراتیبرایشما

تعریفکردهاند؟
پس��رم روز 30 دی که ش��هید شد، ساعت 
11:25 صبح زنگ زد و با هم صحبت کردیم. 
همان ش��ب عملیات داش��تند ک��ه در آن 
عملیات از ناحیه پشت س��ر تیر می خورد و 
شهید و مفقود می شود. ما از طریق همرزمان 
و همسنگرانش متوجه شهادت ایشان شدیم. 
همرزمانش تعریف می کردند که سیدصادق 
حسینی همیشه ش��ب ها در خوابگاه چراغ 
را نفت  می کرد و نماز شب می خواند. حتی 
زمانی که می خواس��ت بخواب��د پوتین به پا 

می کرد و آماده رزم می خوابید.
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سادهاماپربار

کتاب جلد ساده و سفیدی دارد. رویش با خط 
خود ش��هید و به رنگ قرمز نوش��ته شده: » از 
چیزی نمی ترسیدم « زندگینامه خودنوشت 
حاج قاسم اس��ت که به تازگی توس��ط بنیاد 
حفظ و نشر آثار سپهبد شهید قاسم سیلمانی 
منتشر شده اس��ت. در نگاه اول ارزش کتاب 
مربوط به شخص نگارنده می شود. هرچه باشد 
یک ش��خصیت فراملی این س��طور را نوشته 
است اما وقتی کتاب را ورق می زنیم، نظرمان 
تغیی��ر می کن��د. » از چیزی نمی ترس��یدم « 
صرف نظر از جایگاه نگارنده، از لحاظ هنرهای 
نویس��ندگی و همین طور وقایعی که قاس��م 
نوجوان در زندگ��ی پرفراز و نش��یبش با آنها 
روبه رو بوده، جذابیت هایی دارد که ناخواسته 
مخاط��ب را همراه می س��ازد و او را ش��ریک 

سختی های راوی می کند.
متن کتاب چیزی کم از یک رمان ندارد. آن هم 
رمانی با قلمی شیوا و موجز، بدون اغراق باید 
اعتراف کنیم ک��ه حاجی در کن��ار هنرهای 
زیادی ک��ه داش��ت، از هنر نویس��ندگی هم 
بهره هایی برده بود. ش��اید یک دلیلش همان 
عادتی باش��د که زینب س��لیمانی در مقدمه 
کتاب به آن اش��اره کرده است: » هم خودش 
و هم م��ا بچه های��ش را موظف ب��ه خواندن 
می دانس��ت. دای��ره کتاب ه��ای انتخابی اش 
وسیع بود. از شعر فارس��ی و رمان خارجی تا 
کتاب ه��ای تاریخی و سیاس��ی و خاطره ها و 

شرح حال ها و...«
در جای جای کتاب تکنیک هایی را می بینیم 
که نویسنده های ماهر به کار می برند. » دایی ام 
که معلم قرآن بود، در روستای باغشاه زندگی 
می کرد که به اندازه یک قیه )فریاد بلند( با ما 
فاصله داش��ت. « راوی پرداختن به جزئیات را 
به عنوان یک��ی از زیبایی های کارش برگزیده 
است، چه این انتخاب آگاهانه باشد یا غریزی، 
به زیبایی های کار کمک کرده است. » مادرم 
پ��الس را ل��ب ج��وی آب م��ی زد و جغ ها را 
می کش��ید. صدای شرش��ر و غلتان آب که از 
وس��ط چادر س��یاه ما عبور می کرد، صفایی 
می داد؛ اگرچه فقر و زحمت زیاد، فرصت درک 

این صفا را نمی داد...«
زمستانهایسخت

حاج قاس��م در یک خانواده روستایی با سبک 
زندگی عشایری متولد می شود. از کودکی با 
انواع نداری ها و کاس��تی های مادی دس��ت و 
پنجه نرم می کند. نه اینکه خانواده شان هیچ 
نداشته باشند، پدرش مرحوم حسن سلیمانی 
هرچند در اوایل زندگی مش��ترکش بس��یار 
فقیرانه ب��ود » ام��ا آرام آرام صاحب دام هایی 
می ش��ود «، از طرفی منطقه ای که قاس��م در 
آنجا متولد ش��ده بود )روس��تای قنات ملک و 
رابر( بسیار محروم بود و ساکنانش با حداقل ها 
روزگار می گذراندند طوری که قاسم خردسال 

مجبور بود بار ها کفش های الستیکی پاره اش 
را با انبر داغ پینه کند. یا پیراهن های مندرسی 
به تن کند که به آن » بشور و بپوش « می گفتند 
و » خاله کبری « یا » ایران « زِن کرامت آنها را 

می دوختند.
همین سختی های زندگی کودکی راوی است 
که باعث می ش��ود ادعا کنیم ای��ن کتاب اگر 
قهرمانی چون قاس��م س��لیمانی هم نداشت، 
آن قدر جذاب بود که مخاطب را با اشتیاق پای 
خود بنش��اند. در » از چیزی نمی ترسیدم « با 
زندگی شخصی آشنا می شویم که از کودکی 
پا به پای بزرگ تر ها کار کرده و س��ختی های 
بس��یاری را پشت سر گذاش��ته است. محیط 
زندگی ش��ان کوهس��تانی بود و زمستان های 
سختی داشت. در یکی از همین زمستان های 
س��رد نیز قاسم خردسال س��رخجه می گیرد 
و تا پای م��رگ پیش می رود ط��وری که پدر 
و مادرش امیدی به ش��فایش پیدا نمی کنند 
اما خواس��ت خدا بود ک��ه او بماند و » قاس��م 

سلیمانی « شود.
»بعضی وقت ها از شدت س��رما، چادرشب یا 
چادر مادرمان را دورمان می گرفتیم. مادرم با 
چارقد خودش دور سرم را محکم می بست که 
به تعبیر خودش، باد توی گوش هایم نرود. از 
شدت سرما دائم در حال دندان گریچ بودیم. 
مادرم زمستان ها مقداری مائده خشک شده 

که مثل سنگ بود به ما می داد.«
مختصرومفید

سردار سلیمانی نگارش خاطراتش را تا مقطع 
مبارزات انقالبی و حوالی س��ال 1357 ادامه 

داده بود. بعد از آن، همان طور که از پیشگفتار 
کتاب متوجه می شویم، فرصت نوشتن ادامه 
خاطراتش را نیافته است. در پاصفحه آخرین 
برگ کت��اب ع��دد 136 را می بینی��م اما آن 
چیزی که ب��ه کار خوان��دن مخاطب می آید، 
بخش اول کتاب یا بخش تایپ شده خاطرات 
اس��ت که روی هم 56 صفحه می شود. بخش 
دوم کپی دست نوش��ته های ش��هید است که 
به جهت استناد روایت ها، در کتاب گنجانده 

شده است.
در همین 56 صفح��ه مختصر و مفی��د، ما با 
اولین های زندگی ش��هید س��لیمانی آش��نا 
می شویم. از آنجایی که قصد خود حاج قاسم 
نوشتن زندگینامه اش بوده، سرآغاز را با معرفی 
اصل و نسبش شروع می کند و سپس، اشاراتی 
به خاطرات ازدواج پدر و مادر و تولد فرزندان 
خانواده ازجمله خودش می کند و همان طور 
که قباًل هم ذکر ش��د، ب��ا جزئی نگری خاصی 
زندگی سخت شان در روس��تای قنات ملک و 
کوچ ایل شان در فصول گرم و سرد سال و... را 

تعریف می کند.
مبارزاتانقالبی

بخش ورود حاج قاس��م به مب��ارزات انقالبی 
را باید آغ��ازی بر بخش تاریخ��ی زندگی وی 
به ش��مار آوریم. او که در 13 سالگی تصمیم 
می گیرد برای پرداخت��ن 900 تومان بدهی 

پدرش به بانک، روستا را ترک کرده و به کرمان 
برود، آنجا با فضای بازتری آش��نا می شود که 
رفته رفته قاسم نوجوان را به تفکرات سیاسی 
و مخالفت با رژیم حاکم می کشاند. این بخش 
از زندگی شهید س��لیمانی هم با سختی های 

بسیاری همراه است.
ابتدا کارگر ساختمان س��ازی می شود. بعد در 
آشپزخانه یک هتل مشغول می شود و نهایتاً در 
بخش کنتورخوانی سازمان آب، کار می کند. 
رفته رفته که بزرگ تر می شود، با فساد موجود 
در جامع��ه و ظلمی که حکوم��ت طاغوت به 
مردم روا می کرد از طریق دوس��تانش آش��نا 
می شود و فعالیت های انقالبی اش را از اواسط 

دهه 50 شروع می کند.
قاس��م که نوجوانی خوش بنیه بود و ورزش 
باس��تانی و کاراته کار می ک��رد، اتفاقاً برای 
اولین ب��ار در زورخانه تصویر ام��ام را از یک 
جوان انقالب��ی می گیرد و بعد از آن ش��ب و 
روزش را با نگاه به این تصوی��ر می گذراند و 
عاش��ق مکتب امام می ش��ود. کتاب تا ورود 
قاس��م 20 و اندی س��اله به گود مب��ارزه با 
مأموران شاه به نقطه اوج خود می رسد اما در 
همین جاس��ت که خاطرات حاج قاسم تمام 
می شود. نه اینکه به پایان برسد، او تا همین 
جا فرصت می کند که با دس��ت مجروحش 

خاطراتش را بنویسد.

بخشهاییازکتاب
»هوا کام��اًل تاری��ک ش��ده بود. به س��مت 
پالس های م��ان حرکت کردی��م. در تاریکی 
شب، کفش های الستیکی مان که پاره بود و تا 
حاال چهار بار با انبرداغ آن را پینه کرده بودم، 
در حال لق زن در پایم بود. همه سرانگشتان 
پایم به دلیل برخورد با سنگ، شکسته و خونی 
بود! روزی نبود که خار در پای مان نرود. روز ها 

کارمان درآوردن خار ها با سوزن بود.«
  

»بوی غذا آن چنان پیچیده بود که عن قریب 
بود بیفتم. سینی های غذا روی دست یک مرد 
میانسال، تند تند جابه جا  می شد. مرد چاقی 
پشت میز نشس��ته بود و پول می شمرد: یک 
دسته پول! محو تماشای پول ها بودم و شامه ام 
مس��ت از بوی غذا. مرد چاق نگاه��ی کرد. با 
قدری تندی س��ؤال کرد: » چه کار داری؟ « با 
صدای زار گفتم: » آقا، کارگ��ر نمی خوای؟ « 
آن قدر زار بودم که خ��ودم هم گریه ام گرفت. 
چهره مرد عوض شد. گفت بیا باال. از چند پله 
کوتاه آن باال رفتم. با مهربانی نگاهم کرد. گفت 

اسمت چیه؟ گفتم: قاسم.«
  

»دختر جوانی با سر برهنه و موهای کاماًل بلند 
در پیاده رو در حال حرکت ب��ود که آن روز ها 
یک امر طبیعی بود. در پیاده رو یک پاس��بان 
شهربانی به او جس��ارتی کرد. این عمل زشت 
او در روز عاشورا برآشفته ام کرد... به سرعت با 
دوس��تم از پله های هتل پایین آمدم. آن قدر 
عصبانی بودم که عواقب این حمله برایم هیچ 
اهمیتی نداشت. دو پلیس مشغول گفت وگو 
با هم شدند. برق آسا به آنها رس��یدم. با چند 
ضربه کاراته او را نقش ب��ر زمین کردم. خون 
از بینی اش فوران زد! پلیس راهنمایی س��وت 
زد. چون نزدیک ش��هربانی بود، دو پاسبان به 
س��مت ما دویدند. با همان سرعت فرار کردم 
و به س��اختمان هتل پناه بردم. زی��ر یکی از 
تخت ها دراز کشیدم. تعداد زیادی پاسبان به 
هتل هجوم آوردند. قریب دو س��اعت همه جا 
را گشتند اما نتوانستند مرا پیدا کنند. بعد، از 
هتل خارج شدم و به سمت خانه مان حرکت 
کردم. زدن پاسبان شهربانی مغرورم کرده بود. 

حاال دیگر از چیزی نمی ترسیدم.« 

تعدادزیادیپاس�بانبههتلهجوم
آوردن�د.قری�بدوس�اعتهمهجا
راگش�تندامانتوانس�تندم�راپیدا
کنند.بع�د،ازهتلخارجش�دموبه
س�متخانهمانحرکتک�ردم.زدن
پاسبانش�هربانیمغرورمکردهبود.
ح�االدیگرازچی�زینمیترس�یدم

درپاصفحهآخرینب�رگکتابعدد
1۳6رامیبینی�ماماآنچی�زیکهبه
کارخوان�دنمخاط�بمیآید،بخش
اولکتابیابخشتایپشدهخاطرات
اس�تکهرویهم۵6صفحهمیشود.
بخ�شدومکپ�یدستنوش�تههای
ش�هیداس�تکهب�هجهتاس�تناد
روایتها،درکتابگنجاندهشدهاست

باپوتینهایشمیخوابید
تاهرلحظهآمادهنبردباشد
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پس�رمروز۳۰دیکهش�هیدشد،
س�اعت11:2۵صب�حزن�گزدو
باهمصحب�تکردیم.همانش�ب
عملیاتداشتندکهدرآنعملیات
ازناحیهپش�تس�رتیرمیخورد
وش�هیدومفق�ودمیش�ود.مااز
طری�قهمرزمانوهمس�نگرانش
متوج�هش�هادتایش�انش�دیم

صغریخیلفرهنگ
فصلهایزندگیش�هدایمدافعحرمفاطمیونبههمینهاختممیشود؛جنگ،
مهاجرت،هجرتوجهاد.مهاجرتمیکنندتاازجنگونابسامانیدرامانبماننداما
همینکهمتوجهحملهوتهدیدداعشوتکفیریهابهحرماهلبیت)ع(میشوند،
داوطلبانهزندگیآرامشانراکنارمیگذارندوبندهایپوتینشانرابرایدفاعاز
حرممحکمگرهمیزنند.ش�هیدسیدمحمدصادقحس�ینییکیازهمینمردان
حماس�هآفریناس�ت.آمدهبودتادرامنیتزندگ�یکندامادلشت�ابنیاوردکه
عمهاشباردیگربهاس�ارتبرود.همس�روخانوادهرابیخبررهاکردوسیامدی
۹۵درخناسرس�وریهجاویداالثرشد.برایآش�ناییبازندگیشهیدمدافعحرم
لشکرفاطمیونشهیدسیدمحمدصادقحس�ینیباپدرشسیدباقرحسینیکه
پیشازاینهمیکیازفرزندانشبهافتخارجانبازینائلشدهاست،همکالمشدیم.
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