مأموریــت بــرود و مدتــی در خانــه نباشــد .عــاوه
بــر ایــن از آنجــا کــه خانمــش در جریــان بــود بــا او
همــکاری میکــرد تــا ایــن موضــوع از مــا پنهــان
بمانــد .وقتــی بــه ســوریه رفتــه بــود فقــط بــرادر
کوچکــم و خانمــش در جریــان بودنــد.
ولــی هربــار کــه تمــاس میگرفــت از کوتــاه صحبــت
کــردن و اینکــه صدایــش را بــا تأخیــر میشــنیدیم،
مــن و خواهــم شــک کــرده بودیــم کــه شــاید خــارج
از ایــران باشــد ولــی هــر بــار بــه او میگفتیــم ایــن
موضــوع را انــکار میکــرد.
نگــه نمیدارنــد ولــی قدیــر حــدود ده روز در
بیمارســتان بســتری بــود.
از کدام ناحیه از بدن مجروح شده بود؟
از ناحیــه گــوش .هــر وقــت میگفتیــم کــه چــرا
مرخــص نمیشــود میگفتنــد همزمــان بــا
آپاندیــس ،گــوش او هــم بشــدت عفونــت کــرده
اســت .بعــد هــا متوجــه شــدیم عفونــت گــوش بــه
حــدی بــوده کــه حتــی مغــز او را هــم درگیــر کــرده
بــود .درد زیــادی را تحمــل میکــرد ولــی بــرای
اینکــه مــا نگــران نشــویم چیــزی نمیگفــت.
از غیبت او در خانه ،متوجه رفتنش به
سوریه نمیشدید؟
آقــا قدیــر یــک پاســدار بــود و زیــاد پیــش میآمــد

طــی کــردم و الحمــدهلل لطــف امــام رضــا«ع» شــامل
حالمــان شــد و در ســال  1395صاحــب فرزنــد شــدم
البتــه نــه یــک فرزنــد ،بلکــه امــام خوبیهــا بــه مــن
دو پســر ســالم هدیــه کــرد .نــام آنــان را رضــا و علــی
گذاشــتم .آخــر بــه حــرم امــام علــی«ع» در نجــف
اشــرف هــم پنــاه بــرده بــودم .پــس از آنکــه فرزندانــم
کمــی بزرگتــر شــدند شــهریور مــاه  1397توانســتم
بــرای ادای دینــم بــه پابــوس امــام رضــا«ع» بیایم».
همچنــان لحظــه ورودش بــه حــرم مطهــر رضــوی
مقابــل چشــمانش اســت؛ وقتــی بــا دوقلوهایــش
بــرای نخســتینبار بــه صحــن و ســرای رضــوی
قــدم گذاشــت و رو بــه گنبــد طالیــی گفــت :آقــا!
شــما بــه خانــه و روح و روان مــا آرامــش بخشــیدید.
فرزندانمان نوکران شــما هســتند ،دستشــان را بگیر

گفتید که یکی از برادرهای شما در جریان
فتنه 88به شهادت رسیده است .آیا آقا قدیر
همدر آنزمانفعالیتداشتند؟
یکــی از ویژگیهــای بــارز شــهید امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر بــود .از آنجــا کــه در فتنــه  88بســیاری
از مــردم دچــار ســر درگمــی شــده بودنــد خیلــی ســعی
میکــرد روشــنگری کنــد .عــاوه بــر ایــن بــه عنــوان
یــک بســیجی در مبــارزه بــا اغتشاشــات حضــوری
فعــال داشــت .یــک بــار هم از ناحیه دســت بشــدت
مجــروح شــده بــود .آنروزهــا پابهپــای داوود کــه
بــرادر بزرگتــر مــا بــود در خیابانهــا حضــور داشــت و
ســعی میکــرد در خاموشکــردن آتــش فتنــه نقشــی
داشــته باشــد .مــادرم آنزمــان خیلــی نگــران بــود
ً
ولــی آقــا قدیــر بــه او دلــداری مـیداد و میگفــت اصال
جــای نگرانــی نیســت و اینطــوری ســعی میکــرد
مــادر را آرام کنــد.

با توجه به اینکه شما از اعزامش به سوریه
بیخبربودید،چگونهخبرشهادتایشانرابه
شمادادند؟
موقع شــهادت آقا قدیر که ســیزدهم آبان ســال 94
بــود ،هنــوز مــا داغــدار بــرادرم داوود بودیــم .روزهای
بســیار ســختی را در فــراغ او پشــت ســر گذاشــته
بودیــم .از آنجــا کــه اطرافیــان از وضعیــت مــا خبــر
داشــتند برایشــان خیلــی ســخت بــود کــه بخواهنــد
ایــن خبــر را بــه ما بدهنــد .ولی با ایــن حال با کمک
همســرم و همســر خواهــرم ایــن خبــر را بــه مــا دادند.
ً
مــن اولــش اصال بــاور نمیکردم و از اینکه خانــواده و
بخصــوص پــدر و مــادرم دوبــاره در حالت عزا و ماتم
و داغ فرزنــد قــرار بگیرنــد بشــدت هــراس داشــتم .تــا
اینکــه روز رفتــن بــه معــراج فــرا رســید .مــن و همــه
اعضــای خانــواده آنروز حالــت جنــون داشــتیم .اما
بــه محــض اینکــه پیکــر شــهید را دیدیــم بــا دعــای
شــهید و کمــک خــدا و اهلبیت«علیهمالســام»
آرامــش عجیبــی گرفتیم.
دلیل این آرامش چه بود؟
دعــای شــهید و عنایــت اهلبیــت .بــا اینکــه خیلــی
از اینکــه روزی قدیــر را از دســت بدهــم میترســیدم،
ولی آنروز به شــهادتش افتخار کردم .ما هنوز هم
عطــر و بــوی قدیــر را در خانــه احســاس میکنیم و با
نطــور
همــه وجــود بــه ایــن بــاور رســیدهایم کــه هما 
کــه در قــرآن آمــده شــهیدان زنــده هســتند و در نــزد
خــدا روزی میخورنــد.

و آنــان را در مســیر حــق و حقیقــت قــرار بــده .او در این ســفر به یکــی از دفاتر نذورات آســتان قدس رضوی
هــم مراجعــه و دربــاره مبلغــی وجــه نقــد کــه میخواهــد بــه بــارگاه ملکوتــی امــام هشــتم«ع» اهــدا کنــد بــا
مســئول آن صحبــت میکنــد .ایــن بانــوی نیکاندیــش میافزایــد« :خــادم حــرم مطهــر دربــاره مصــارف
گوناگــون وقــف و نــذر در مجموعــه آســتان قــدس رضــوی برایــم توضیــح داد و مــن هــم مصــارف زیــارت
اولیهــا و محرومــان را انتخــاب کــردم تــا ایــن هدیــه کوچــک در این امور هزینه شــود .چرا کــه در مدارس
مناطــق محــروم خدمــت کــردم و افــراد کمبضاعــت بســیاری را در شــهرم میشناســم کــه آرزوی زیــارت
ایــن بــارگاه ملکوتــی را دارنــد».
او بــا ارادت ویــژهای کــه بــه امــام رضــا«ع» دارد ،در تــاش اســت حداقــل هــر دو ســال یکبــار بــا
فرزندانــش بــه ایــن آســتان مقــدس مشــرف شــود .خانــوم رفیعــی حرفهایــش را اینگونــه بــه
یســپارید ،حداقــل هدی ـهای کــه بــا یــاد و
پایــان میرســاند« :وقتــی دلتــان را بــه ائمــه اطهــار«ع» م 
ش خاطــر اســت و اهــل بیــت عصمــت
یشــود ،آرامـ 
ذکــر نــام آنــان یــا زیــارت حرمشــان نصیبتــان م 
و طهارت«علیهمالســام» هیــچگاه حاجتمنــدان را از خانهشــان دســت خالــی برنمیگرداننــد.
امیــدوارم همانطــور کــه امــام رضــا«ع» دســت مــرا گرفــت ،دســت دیگــر عاشقانشــان را
هم بگیرد».

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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