راهشهیدان
قدیر سرلک چگونه سرباز مدافع حرم
شد؟

گفتوگو با خواهر شهید مدافع حرم قدیر سرلک

این اواخر مشکوک شده بودیم!
[ ن
نازنی رضوی ]

راســتش را بخواهیــد از چگونگــی ســرباز مدافــع
ً
شــدن قدیــر ،مــن کــه خواهــرش هســتم ،اصــا
چیــزی نفهمیــدم .او چنــد بــار بــه ســوریه اعــزام
شــد ولــی از آنجــا کــه در کارهایــش اخــاص
ً
داشــت ،اصــا دربــاره کارهــای جهادی کــه انجام
یکــرد .عــاوه بــر
مــیداد بــا کســی صحبــت نم 
ایــن دوســت نداشــت خانــواده را نگران کنــد ،چرا
کــه در جریــان فتنــه  88و مبــارزه مردمــی علیــه
فتنهگــران ،بــرادر بزرگتــرم داوود بــه شــهادت
رســیده بــود و همــه خانــواده داغــدار او بودیــم.
قدیــر میدانســت اگــر بــه مــا بگویــد میخواهــد
یشــویم و حتــی
ســوریه بــرود خیلــی نگــران م 
ممکــن اســت مانــع رفتنــش شــویم .بــه همیــن
دلیــل بــه صــورت پنهانــی بــه آنجــا میرفــت.
تا چه زمانی این موضوع از شما پنهان
ماند؟

فرماندهــی گروهــان  ،۱۱۵گــردان  ۱۱۸و گــردان  ۱۱۴امــام حســین«ع» 10 ،ســال
فرماندهــی پایــگاه بســیج مســجد  ۷۲تــن منطقــه  15تهــران و همزمــان فرمانــده گــردان در دو
منطقــه بافتآبــاد و محالتــی همــه و همــه نشــاندهنده ایــن بــود کــه قدیــر ســرلک قــدم در راه دفــاع
شهــای انقالبــی گذاشــته اســت .دلــش میخواســت جانــش را در ایــن راه فــدا کنــد.
از انقــاب و ارز 
روز ســیزدهم آبــان ســال نــود و چهــار ،روزی بــود کــه قدیــر بــه آرزویــش رســید و از ســرزمین شــام بــه
نهــا عنــوان شــهید مدافــع حــرم زیباتریــن
اوج آســمانها پرکشــید .حــاال در کنــار همــه ایــن عنوا 
تهــای خانــم مرجان
عنوانــی اســت کــه در کنــار اســم او نشســته اســت .در ایــن نوشــتار پــای صحب 
ســرلک خواهــر ایــن شــهید بزرگــوار مینشــینیم تــا برشهایــی از زندگــی او را برایمــان روایــت کنــد.

تــا زمــان شــهادتش .حتــی یــک بــار در ســوریه
مجــروح شــده بــود و او را بــرای مــداوا بــه تهــران
آوردنــد ولــی از آنجــا کــه همانزمــان بــه صــورت
ً
اتفاقــی عمــل آپاندیــس هــم انجــام داد ،مــا اصــا
متوجــه مجــروح شــدنش در جنــگ نشــدیم .ولــی
از اینکــه مــدت طوالنــی در بیمارســتان بســتری
شــده بــود نگــران بودیــم .آخــر بــرای عمــل
آپاندیــس بیشــتر از  3روز مریــض را در بیمارســتان

[آرزو مستأجر حقییق]

خوشادردی
کهدرمانشتو باشی
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از راه دور بــا دلــی شکســته آمــده بــود .بغــض گلویــش را میفشــرد ،زیرلب گفــت« :یا غریب الغربا ،مــرا از این
ســفر دســت خالی برنگردان» .بغضش ترکید و دانههای ریز اشــک از چشــمانش ســرازیر شــد.
مدینــه رفیعــی کــه اصالتــش بــه شــهر ُچــرام کهگیلویــه و بویراحمــد برمیگــردد و در حــال حاضــر در شــهر
دهدشــت ایــن اســتان ســاکن اســت ،روزهــای ســخت ســالهای گذشــته و مراجعــه مــداوم بــه پزشــکان
شــیراز ،اصفهــان و تهــران را بخوبــی بــه یــاد دارد .او و همســرش در آرزوی کودکــی شــیرین بودنــد ،حتــی
او ســه بــار عمــل  IVFهــم انجــام داده بــود امــا مراحــل درمانــی بــه ثمــر نرســیده بــود .ایــن بانــوی متولــد
 1362میگویــد« :آنروزهــا فشــار روحــی بســیاری را تحمل میکردیــم ،درمانهایی که انجــام داده بودیم
بینتیجــه بــود .ســرانجام قــرار شــد بــرای درمــان بــه تهــران برویــم ،امــا قبــل از ســفر بــه پایتخــت ،دلمــان را
ســپردیم بــه شمسالشــموس«ع» و راهــی مشــهدالرضا شــدیم».
یشــود ،نیتــی در دل میکنــد
ایــن معلــم عزیــز و زحمتکــش وقتــی بــه زیــارت حــرم مطهــر رضــوی مشــرف م 
و خــودش را بــه عنایــت امــام هشــتم«ع» میســپارد .رفیعــی ادامه میدهــد« :مراحــل درمانـیام را در تهران

