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گفتوگو

گفتوگوي«جوان» با مادر شهيد سيد اسماعيل حسيني از شهداي لشكر فاطميون كه  15آذر 1393در حلب مفقوداالثر شد

لباسش را به دیگران میداد و خودش سرما را تحمل میکرد

نماز شبهايي كه ترك نشد
من متولد  1347هستم 10 .س��ال داشتم كه
همراه خانوادهام در بهار 1358به ايران مهاجرت
كرديم و حاال كه با شما صحبت ميكنم 42سالي
است كه در ايران زندگي ميكنم .دو برادر ديگر
هم دارم .پ��درم گرچ��ه عالم و طلب��ه نبود اما
زندگي بسيار معنوي داشت .اعتقادش به اهل
بيت(ع) و ارادتش به امام حسين(ع) مشهود بود
و در تربيت ما هم تأثير داشت .پدرم مردمدار و
بزرگ فاميل بود .آنچه از او به ياد دارم اين است
كه هيچ شبي نماز ش��بش ترك نشد .هميشه
ایشان را در حال عبادت و نماز ميديدم و همين
در روحيه من مؤثر بود.
روزهاي سخت زندگي
15سال داش��تم كه با نوه عمويم ازدواج كردم.
ايش��ان كارش آزاد بود .ابتدا شاگرد مغازه حاج
آقايي بود كه بسيار انسان شايسته و خوبي بود.
ما با هم رفت و آمد خانوادگي داشتيم .همسرم
ب��راي تأمين رزق ح�لال هرك��اري ميكرد تا
زندگيم��ان بچرخد .م��ا روزهاي س��خت هم
در زندگيمان داش��تيم .روزهايي كه به خاطر
مشكالت مالي و بيكاري همسرم زندگي سختي
را گذرانديم .همسرم انسان با اخالقي بود .همه
فاميل خيلي به ايش��ان احترام ميگذاشتند .او
هم هركاري از دس��تش برميآمد براي مردم و
دوستان كه نياز به كمك داشتند انجام ميداد.
بچههايم هم درسهاي زيادي از زندگي پدرشان
ياد گرفتند.
ترك تحصيل و كار
ماحصل زندگي من و همس��رم س��ه پسر و سه
دختر بود .اسماعيل متولد  14تير 1365و پسر
بزرگ خانوادهم��ان بود كه براي دف��اع از حرم
رفت .پسرم اس��ماعيل تا كالس اول دبيرستان
درس خواند و همس��رم خيلي عالقه داشت كه
بچهها درسشان را ادامه بدهند و با سواد شوند،
اما متأسفانه به خاطر شرايط مالي امكانش مهیا
نشد .اس��ماعيل كالس نهم بود كه همسرم به
افغانستان رفت و همين امر باعث شد اسماعيل
ترك تحصيل كند و براي تأمين معاش زندگي
وارد بازار كار ش��ود .بچهه��اي ديگرم كوچك
بودند و س��يد اس��ماعيل نان آور خانه شد .آن
زمان 15سال داشت.
اعزام سيد احسان
ابتدا پسر كوچكم سيد احسان براي دفاع از حرم
راهي شد .احسان هم از 11سالگي ترك تحصيل
كرد و براي كمك به ام��ور خانواده همراه من و
سيد اسماعيل به كار مش��غول شد .او از طريق
دوس��تانش در محل كار متوجه شد در سوريه
چه خبر است و افغانستانيها در قالب تيمها و
گروههايي به نام فاطميون به سوريه ميروند تا
از حرم آل اهلل و حرم اهل بي��ت (ع) كه داعش
تهديد به تخريب و بيحرمتي به آنها كرده ،دفاع
كنند .سيد احسان يك روز تماس گرفت و از من
خواهش كرد که اجازه دهم به سوريه برود .من

از همه جا بيخبر گفتم چه خبر اس��ت؟ گفت
هيچ من ميروم زيارت و ميآيم .من هم رضايت
دادم و پسرم سيد احسان رفت .اما وقتی متوجه
اوضاع سوریه شدم مدام دست به دعا بودم كه
اتفاقي برايشان نيفتد .وقتي دو ماه بعد بازگشت
ديگر اجازه ندادم كه برود و گفتم مادر من راضي
نيستم بروي! بچهها بسيار از من حرف شنوي
داش��تند با اينكه خيلي دوس��ت داشت برود و
كنار ديگر همرزمان��ش بجنگند اما روي حرفم
حرفي نزد و ماند.
گلههايي مادرانه !
اما بعد از بازگش��ت س��يد احس��ان تازه سيد
اس��ماعيل متوجه ش��د كه آنجا چه خبر است!
براي همي��ن وقتي در مش��هد ب��ود از همانجا
ثبت نام كرد تا مدافع حرم شود .بعد هم بدون
اينكه به م��ن موضوع را بگوي��د ،تماس گرفت
و گفت مادر جان من مق��داري پول الزم دارم،
حدود300ه��زار تومان! من ه��م برايش واريز
كردم .مدام فكر ميكنم احتم��االً قبل از اعزام
ايش��ان قصد داش��ته بدهي يا اداي ديني كند
وگرنه رفتن به آنجا كه پول الزم نداش��ت .من
هم اطالعي از تصميم س��يد اسماعيل نداشتم
وقتي رفت و دقيق��اً پاي پرواز و تماس��ي كه با
هم داش��تيم متوجه شدم كه س��يد اسماعيل
راهي سوريه شده است .از پسرم گله كردم كه
براي چه رفتي؟! گفت من در حال سوار شدن به
هواپيما هستم ،اين بار ميروم و بعد از بازگشت
ديگر راهي نميشوم .سيد اسماعيل دو ماه در
منطقه حضور داشت و بعد از اتمام دوره اول از
منطقه بازگشت.
خودسازي در جبهه
همان يك بار اع��زام كافي بود كه ديگر س��يد
اسماعيل روي زمين بند نباشد .مرتبه اول كه
از جبهه بازگش��ت بس��يار متفاوت شده بود .از
حال و هواي بچههاي فاطميون و روزها و ايامي
كه كنارش��ان گذرانده بود برايمان تعريف و از
خاطرات دالوري شهدا و رزمندگان فاطميون
صحبت ميكرد .شايد باورتان نشود اما خلقيات
س��يد اس��ماعيل زمين تا آس��مان فرق كرده
بود .خودش بچ��ه آرام و خوبي ب��ود اما همين
دو ماه حضور او را به يك خودس��ازي عجيبي
رسانده بود.

شهید حسینی نفر ایستاده

صغري خيل فرهنگ
يك شاخصه مشترك بين رزمندگان فاطميون كه بيش از هر ويژگي در بينشان خود را نشان
ميدهد «غيرت دينيش�ان» اس�ت كه باعث ش�د لباس رزم برتن كنند و مدافع حرم شوند.
رزمندگاني كه بارها و بارها از حماس�هآفرينيها و دالوريهايش�ان صحبت ش�ده و ما هم به
سهم خودمان راوي لحظات زندگي تا شهادتشان بودهايم .اين بار به شهيد مدافع حرم لشكر
فاطميون سيد اسماعيل حس�يني ميپردازيم .جواني رعنا كه س�ختي روزگار خيلي زودتر
از آنچه بايد از او يك مرد س�اخت .س�يد اس�ماعيل خيلي زود مدافع حرم ش�د و در دومين
مرحله اعزام�ش به س�وريه در روند يكي از حمالت علي�ه داعش كنار همرزمانش در لش�كر
فاطميون مبارزه كرد و در نهايت ش�هيد و مفقوداالثر ش�د .پانزدهمين روز آذر  1393آغازي
بر چشم انتظاريهاي مادرانه بانويي است كه براي آمدن خبر يا نشاني از شهيدش روزشماري
ميكند .شايد هفت سال چشم به در ماندن فاطمه سلطاني را نتوان در اين چند خط نوشت اما
همين گفتوگو و پيگيري احوال ايش�ان ميتواند دلگرمي براي اين مادر چش�م انتظار باشد.

ابت�دا خب�ر دادن�د جاويداالث�ر
اس�ت،كمي بع�د گفتن�د مفقوداالثر
شده و ش�هيد اس�ت اما حقيقت اين
اس�ت كه من ب�اور نك�ردم كه س�يد
اسماعيلم ش�هيد شده اس�ت ،چون
هيچ نش�ان و ردي از شهادتش نديدم

وقتي ب��ه مرخصي آم��د ب��راي خواهرهايش
چند روس��ري خريده و آنها را ب��ه ضريح اهل
بيت(ع) متبرك كرده بود .سيد اسماعيل چند
پالك منقش به تمثال شمش��ير امام علي (ع)
خريداري كرده بود كه به برادر و خواهرهايش
هدي��ه داد .بعد هم به مس��جد جمكران رفت و
براي خواهرانش چادرنماز خريد و آورد .وقتي
چادرهاي نماز را به آنها ميداد بس��يار به نماز
خواندن و حف��ظ حجاب سفارشش��ان كرد .با
اينكه خواهرانش سن و سال كمي داشتند اما به
حرف برادر گوش کردند.
اعزام دوم
ديدن اي��ن روحي��ات و حال و ه��واي معنوي
و ش��وق س��يد اس��ماعيل براي حضور مجدد
در جبهه باعث ش��د ديگر مانع او نش��وم .براي
همين س��يد اس��ماعيل براي مرتبه دوم عازم
سوريه شد .بعد ازحضور او در منطقه ،بچههاي
فاطميون عمليات��ي را آغاز كردند كه در نتيجه
اين عمليات سيد اس��ماعيل در  15آذر1393

تا چش�مم به س�يد اس�ماعيل افتاد
گفتم كاپشنت كو؟ گفت دوستم نياز
داشت به او دادم .گفتم اسماعيل االن
وضع خودت خوب اس�ت كه كاپشن
را به دوستت هديه كردي؟ گفت مادر
جان! او لب�اس گرمي بر تن نداش�ت.
آنقدر مهربان بود كه دوس�ت نداشت
دوس�تش را بدون لباس گ�رم ببيند

مفقوداالثر شد.
يك ماه بعد از حضور سيداس��ماعيل در جبهه،
پدربزرگ��ش به رحم��ت خدا رف��ت .بچههاي
فاطمیون وقتي براي عرض تس��ليت به خانه ما
آمدند خبر شهادت سيد اسماعيل را به ما دادند
و گفتند كه ما هنوز پيكر و نشاني از او در دست
نداريم و نتوانستيم جنازهاش را پيدا كنيم .بعد
از آن بود كه پدرش از افغانستان مجدد به ايران
بازگشت.
انفاق اموال
س��يد اس��ماعيل خيلي دلس��وز و مهربان بود.
 14س��ال داش��ت كه وقتي متوجه شد شرايط
مال��ي خانواده ب��راي تأمين ني��از بچهها كافي
نيس��ت درس را رها کرد و ش��اغل ش��د .همه
اه��ل فاميل ،دوس��تان و آش��نايان در نبودش
اب��راز ناراحتي ميكنند و دلتنگش ميش��وند.
زن عموهايش هنوز ه��م از او ي��اد ميكنند و
ميگويند اص ً
ال اسماعيل انس��اني ديگر بود .تا
جايي كه ميتوانست به همه كمك ميكرد .چه
كمك مالي و چه كمك يدي .حتي گاهي كه به
منزل زن عموهايش ميرفت بچههاي آنها را نگه
ميداشت تا به كارهايشان برسند .بعد از گذشت
هفت سال از نبودن و ش��هادتش تعريفش را از
اطرافيان ميشنوم .كس��ي را نديدم كه از او به
بدي ياد كند .سيداس��ماعيل دخالتي در امور
زندگي و شخصي كس��ي نميكرد و آزارش به
كسي نميرسيد .يك روز سرد و برفي زمستان
از سر كار بنایي به خانه آمد .صبح كه او را راهي
كردم كاپشن به تن داشت اما وقتی آمد كاپشن
نپوشيده بود.
تا چشمم به سيد اسماعيل افتاد گفتم كاپشنت
كو؟ گفت دوس��تم نياز داشت به او دادم .گفتم
اس��ماعيل االن وضع خودت خوب اس��ت كه
كاپشن را به دوستت هديه كردي؟ گفت مادر
جان! او لب��اس گرمي ب��ر تن نداش��ت .آنقدر

مهربان بود كه دوس��ت نداش��ت دوس��تش را
بدون لباس گ��رم ببيند .حاضر ش��د خودش
سرما را تحمل كند اما دوستش سختي نكشد.
اين كارهايش از ته دل بود .گاهي با خودم فكر
ميكنم و ميگويم كه شايد خدا او را به خاطر
همين رأف��ت و مهربانياش اينگون��ه خريد و
به عاقبت بخيري چون ش��هادت دس��ت پيدا
كرد .اس��ماعيل اهل غيبت ك��ردن و حرف و
حديثهاي خال��ه زنكي نبود .س��رش در كار
خودش بود .هفت سالي است كه دلم براي همه
اين خوبيهايش تنگ ميشود.
جاويداالثري  -مفقوداالثري
ابتدا خبر دادن��د جاويداالثر اس��ت،كمي بعد
گفتن��د مفقوداالثر ش��ده و ش��هيد اس��ت اما
حقيقت اين اس��ت كه من باور نكردم كه سيد
اسماعيلم شهيد شده اس��ت ،چون هيچ نشان
و ردي از ش��هادتش نديدم .بچهها از اتفاقی كه
براي او افتاده اطالعي به ما ندادند اما بچههاي
فاطميون در بهشت رضا (ع) برایش يك سنگ
م��زار يادبود گذاش��تند ولي م��ن همچنان در
انتظارم كه سيد اسماعيل بازگردد .من منتظر
آمدنش خيره به در ماندهام .هميش��ه ميگويم
ميشود در بزند و يكباره وارد خانه شود و من در
را برايش باز كنم.
عطر وصيتنامه شهيد!
يك بار از جايي براي مصاحبه به خانهمان آمدند
و از ما خواس��تند اگر عكس يا وصيتنامهاي از
سيداس��ماعيل داريم برايش��ان بياوريم .تا آن
روز بچهها وصيتنامه سيد اس��ماعيل را به من
نشان نداده بودند .وقتي وصيتنامه پسرم را باز
كرديم بوي عطر عجيب و خوش��ايندي فضاي
خانه را پر كرد .حت��ي مهمانهايي كه در جمع
ما بودند هم متوجه شدند .وصيتنامه پسرم دو
بار نوشته ش��ده بود ،كام ً
ال ميشد اين را از نوع
رنگ خودكارهايي كه استفاده كرده بود متوجه
شد .او در وصيتنامهاش خواهرانش را به حفظ
حجاب بسيار توصيه كرده بود.
همان شب ش��هادتش خواب ديدم و بعد از آن
بارها و بارها خوابش را ديدم .گاهي او را در حال
پرواز ميبينم و گاهي هم در حالي ميبينم كه
كت و شلواري با پيراهن سفيد بر تن دارد.
آرزوهاي شيرين
بعد از شهادتش دوستاني كه او را ميشناختند
برايمان فيلمهاي روزهاي حضورش در جبهه
مقاومت را آوردند .يكي از فيلمها خيلي جالب
بود .دوس��تش كه درحال فيلمبرداري و ثبت
لحظات رزمندگان بود از تك تك بچهها سؤال
ميكرد كه ش��ما چه آرزويي داريد و آنها يكي
پس از ديگري از آرزوهايشان ميگفتند .وقتي
نوبت به سيد اس��ماعيل رسيد ،پسرم در پاسخ
دوستش گفته بود« :من دوس��ت دارم ازدواج
كنم و چند بچه قد و نيم قد بياورم .دوست دارم
بچهها به زبان خودمان مرا «آتي» يا همان بابا
صدا كنند ».يكي دو فيلم از حال و هواي پسرم
در جبهه سوريه ديدم .الحمدهلل كه او انتخاب
خوبي داش��ت ،ش��اید در اين دنيا نتوانست به
آرزوهاي شيرينش برسد اما خوشحالم كه در
راه دفاع از دين و اهل بيت(ع) قدم گذاشت.

گفتوگوي «جوان» با خواهر شهيد فاطميون
حسن حيدري كه ششم آذر  1394آسماني شد

به جاي همه
از برادرم خداحافظي كردم

نرگس انصاري
براي مريم حي�دري بيان هم�ه خصوصيات و س�يره اخالق�ي برادرش در چند س�طر
س�خت بود .نميتوانس�ت از س�الها برادري ،دوس�تي و رفاقتهاي او خيلي س�ريع
بگويد و عب�ور كند .ش�هيد «حس�ن حي�دري» آنق�در ب�رادر خوب�ي بود ك�ه مريم
را ام�روز پ�اي مي�ز مصاحبه با م�ا بكش�اند .ش�هيد حس�ن حي�دري  6آذر  1394در
س�وريه به ش�هادت رس�يد و مريم از همان روزهاي اوليه اعزام برادر خ�ودش را براي
خواهر ش�هيد ش�دن آماده كرده ب�ود .آنچ�ه در پي ميآي�د ماحصل همكالم�ي ما با
مريم حي�دري خواهر ش�هيد مداف�ع حرم لش�كر فاطميون ،حس�ن حيدري اس�ت.
شما مهاجر هستيد ،كمي از شرايط
خانوادهتان بعد از مهاجرت به ايران
بگوييد.
ما يك خانواده ش��ش نفره هستيم و من جز
خودم سه برادر دارم كه از بين پسرها حسن
به ش��هادت رس��ید .او متولد اول فروردين
 1368بود كه در ششمين روز از آذر 1394
به درجه رفیع شهادت نائل آمد .در سالهاي
بسيار دور خانوادهام به دليل جنگ ،ناامني و
بيكاري در افغانس��تان مجبور شدند به ايران
مهاجرت كنند .زماني كه به ايران آمدند ابتدا
به شهر چناران رفته و چندسال آنجا ماندند
و به دامداري و كش��اورزي پرداختند .پدرم
به روزي حالل خيل��ي اهميت ميداد و هيچ
وقت اهل كمكاري در كسبوكار نبود و ما هم
در كارهاي معمول در خان��ه به مادرم كمك
ميكرديم و ايشان ما را به كسب روزي حالل
خيلي سفارش ميكرد .پدرم به مسائل ديني
خيلي اهميت ميداد .طوري كه وقتي بچهها
به سن تكليف ميرسيدند حتماً همه وظايف
دينيشان را انجام ميدادند.
رابطه برادرتان با شما چطور بود؟
من تنهادخت��ر خان��واده بودم ك��ه برادرم
حس��ن خيلي با من صميمي بود و بيش��تر
درددلهايش را به من ميگفت .حسن اخالق
خوبي داش��ت ،خيلي اهل تفريح بود .دست
و دلباز و مهربان بود .خيل��ي تالش ميكرد
خانواده از او راضي باشد .حسن به ائمه اطهار
احترام بسيار ميگذاش��ت و امام رضا(ع) را
بسيار دوست و ارادت خاصي به ايشان داشت.
او بعد از حضور در جبهه مقاومت س��وريه با
شهداي آن دوران و شهداي جنگ تحميلي
آشنا شد و به آنها ارادت پيدا كرد.
چند بار به جبهه اعزام شد؟ چقدر با
شرايط جنگ و جبهه مقاومت آشنا
بوديد؟
اولين بار س��ال  1393بود كه به سوريه رفت
و مدافع حرم شد .برادرم در اعزام دومش كه
مصادف با عيد قربان بود روز  6آذر 1394به
شهادت رسيد .حسن آقا در جبهه يك بار قبل

از شهادتش مجروح شده بود ولي به ما چيزي
نگفت .براي اينكه ما ناراحت و نگران شرايط
منطقه نش��ويم از آنجا برايمان زياد صحبت
نميكرد .مرتبه دوم و آخرين باري كه حسن
به س��وريه رفت ،روز جمعه بود .پدر و مادرم
خانه نبودند ،فقط من بودم .وقتي از لش��كر
فاطميون با او تماس گرفتند ،بايد خيلي سريع
ميرفت .براي همين فرصتي نبود تا از پدر و
مادرمان خداحافظي كند .من به جاي همه از
او خداحافظي كردم .خانواده با رفتن حسن به
جهاد مشكلي نداشتند .اين شرايط را خيلي
پيش از اين در افغانستان لمس كرده بوديم .ما
خودمان را براي شهادتش آماده كرده و او را به
خدا سپرده بوديم .هر تقديري كه خدا براي او
رقم ميزد به آن راضي بوديم.
خبر شهادت را چه كسي به شما داد؟
چند روز بع��د از اعزام دوم��ش از بنياد با من
تماس گرفتند و يكسري سؤاالت درباره حسن
پرسيدند و گفتند ما براي آش��نايي بيشتر با
خانواده رزمندهم��ان ميخواهيم به منزلتان
بيایيم .فرداي آن روز چهار نفر از بنياد آمدند و
خبر شهادت برادرم را به من دادند .ابتدا گفتند
حس��ن زخمي اس��ت و حالش خوب نيست،
براي او دعا كنيد و س��فره صل��وات بگيريد.
همين جمله را كه ش��نيدم ،گوشهايم بسته
شد و هيچ صداي ديگري نميشنيدم .خيلي
اصرار كردم بگويند چه اتفاقي افتاده ،ولي آنها
گفتند فقط زخمي شده است .من باور نكردم
و فهميدم او شهيد شده است .بعد از شهادت تا
دو ماه خوابش را ميديدم و هميشه به يادش
بودم .م��ادر و پدرم بعد از ش��هادت برادرم به
زيارت حرم حضرت زينب(س) رفتند .مادرم
تعريف ميكرد يك روز بعد از زيارت از شدت
گريه غش كردم .در همان حال ديدم حسن با
لباسي زيبا و سفيد به همراه چند نفر روحاني
و سبزپوش آمد و دست مرا گرفت و گفت مادر
چرا اينقدر گريه ميكن��ي؟ ببين من در چه
حال خوبي هستم .ديگر گريه نكن .در همين
لحظه از خواب بيدار شدم و ديدم كنار ضريح
هستم و عدهاي از زائران دورم جمع شدهاند.
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