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 دل رحم بود و مهربان. از دیدن گریه کسانی 
که مظلومند و پناهی ندارند، منقلب می شد. 
برای همین حواســش به دور و بر بود و اگر 
خانواده درمانده  ای را می دید سریع دست 
به کار می شد. اینکه از چه قومیتی هستند 
یا در کجای شــهر زندگی می کنند، برایش 
فرقی نمی کرد. مهم این بود که بتواند دست 
زمین خورده ای را بگیرد. با اینکه خودش یک 
حقوق کارمندی دریافــت می کرد اما برای 
رفع نیاز دیگران ســنگ تمام می گذاشت؛ 
حال می خواست سبد ارزاق باشد یا ترمیم 
سقف خراب شده. حتی اگر گرفتاری کسی 
با گرفتن وام رفع می شــد خودش را به آب 
و آتش می زد تا بتواند وام قرض الحسنه  ای 
جور کند. مهدی عزیزی در عمر بیست و چند 
ساله اش ره صد ساله رفت و جز نام نیک چیز 
دیگری از خود به یادگار نگذاشت. او جوانی 
بود که خوب زیست و خوب هم از دنیا رفت. 
با محمد و شمسی عزیزی پدر و مادر شهید 

گفت وگو می کنیم.
 

شهیدم من…
پدرش نظامی بود؛ افســر نیــروی هوایی. روحیه 
جهادی اش را هم از تربیت خانوادگی اش داشت. 
سال ۶۲ به دنیا آمد. آن زمان اوج حمله های دشمن 
به کشور بود. پدر مرتب در ماموریت های نظامی و 
مادر مشغول بزرگ کردن بچه ها. یک سال بوشهر 
و سال دیگر خارک. جای ثابتی نبودند. در همان 
کودکی یعنی وقتی 4-3 ساله بود به مادر دلداری 
می داد که همیشه درکنارش خواهد بود و می گفت 
می خواهم شــجاع باشــم تا صدام از من بترسد. 
در بازی های کودکانه  اش هــم همین نقش را ایفا 
می کرد. مادر می گوید: »بچه که بود در تراس خانه 
می نشست و گاه پیش می آمد چند ساعت مشغول 
بازی بود و مرتب می گفت شهیدم من شهیدم من. 
انگار خودش می دانســت برای این دنیا ســاخته 

نشده است«.

۴۰ شبانه روز باالی سرم قرآن خواند
دوران مدرســه او زمانی بود که جنگ تمام شده و 
کشور در شرایط امنی به سر می برد. با توجه به هوش 
و استعدادی که اقوام از مهدی می دیدند، پیشنهاد 
می کردند یکی از رشــته های پزشکی یا مهندسی 
را انتخاب کند اما او ترجیح داد عضو نیروی ســپاه 
شود یا در دانشکده افســری درس بخواند. مادر به 
روزهای با مهدی بودن اشــاره می کند: »چند سال 
پیش به بیماری خونی مبتال شدم و هزینه درمانم 
ســنگین بود. مهدی برای تهیــه داروهایم از جان 
مایه می گذاشت. شرایط روحی بدی داشتم گاهي 
احساس تنهایی می کردم. یادم می آید مهدی برای 
بهبودی من تا 4۰ شبانه روز باالی سرم قرآن خواند. 
ارتباط من با مهدی جور دیگری بود. وقتی نگاه به 
چشــم های او می کردم دلم می ریخت. خودم هم 

نمی دانستم چرا اینطور می شدم«.

ممنون از سارقی که موتورت را برد
مهدی در نیروی سپاه مشغول به کار بود. حقوق که 
می گرفت، قبل از اینکه برای خود خرج کند سراغ 
نیازمندان می رفت و اگر مشــکلی داشتند برطرف 
می کرد. گاهي سبد کاالیی که به او می دادند سریع 
به یکی از خانواده های بی بضاعت می رســاند. البته 
فقط تامین نیاز مالی نبود که مهدی انجام می داد. او 
با دوستانش به محله های فقیر نشین می رفت و اگر 
نیاز به بنایی داشتند این کار را می کرد. مادر به تنها 
دارایی مهدی اشاره می کند؛ »مهدی من یک موتور 
داشت که با آن ارزاق برای نیازمندان می برد. چند ماه 
قبل از شهادتش دزدیدند. با اینکه یادگار پسرم بود 
اما خوشحالم که به سرقت رفت چون طاقت دیدن 

آن را گوشه حیاط نداشتم.«

تربت و دستمال اشکم را در کفنم بگذار
با حمله تکفیری ها به ســاحت مقــدس حضرت 
زینب)س( مهدی دم از رفتن می زد. ماندن را برای 
خودش ننگ می دانســت. اما قبل از هر چیز باید 
رضایت مادر را جلب می کرد. برای همین بی مقدمه 
به مادرش گفت اگر زمان حضرت امام حســین)ع( 
بود و جنگ می شــد چه می کــردی؟ مادر متوجه 
منظورش نمی شد ولی پاسخ داد که جانم را فدای 

سرورم می کردم. این حرف انگار مهدی را به هدفش 
نزدیک می کرد. گفت حاال از آن زمان بدتر شــده و 
اگر دست حرامی ها به حرم بانوی دمشق برسد، انگار 
حضرت زینب)س( را دوباره به اسارت می برند. مادر 
می گوید با حرفی که مهدی زد فهمیدم چه در سر 
دارد؛ »چند روز قبل از اینکه اعزام شــود یک قواره 
کت و شلوار و یک شلوار کتان از کمد برداشت و به 
پدر و برادرش مجید داد. همان موقع به مجید گفته 
بود آقا مرا دعوت کرده است. کلید کشوی من را بردار 
و تربت و دستمال اشکم را در کفنم بگذار. خودت 

هم اگر دل تنگ شدی بیا قطعه ۲۶«.

آیت اهلل حق شناس با دیدنش گریه کرد
مهــدی هیئتی بود. بیشــتر در مجالــس آیت اهلل 
حق شناس شرکت می کرد. قبل از شهادتش طبق 
برنامه به محضرش رســید. اما آیت اهلل حق شناس 
با دیدن او به گریه افتاد. این اتفــاق از نگاه تیزبین 
دوستان مهدی پنهان نماند. آنها نمی دانستند که 
استاد در چهره آفتاب سوخته شاگردش نور شهادت 
دیده است. پدر از خاطرات مهدی می گوید: »الگوی 
رفتاری او شهید ابراهیم هادی بود. هر کاری که اراده 
می کرد، باید آن را درست به سرانجام می رساند. با 
دوستانش ارتباط خوبی داشــت و سعی می کرد با 
شــوخ طبعی همه را شــاد کند. برای همین در هر 
جمعی حاضر می شــد هیچ کس احساس کسالت 

نمی کرد.«

پیامکی از دمشق
مرداد سال ۹۲؛ مهدی قبل از رفتنش به سوریه چند 
روزی را در خانه ماند. این کارش باعث تعجب پدر و 
مادر شده بود؛ چرا که هیچ وقت عادت نداشت خانه 
بماند. روزی که خواست برود مادر برایش یک بسته 
تخمه گذاشت. می دانســت مهدی دوست دارد. اما 
مهدی به او گفت که نیازی نیست. با این حال مادر 

کار خودش را کرد. وسایل را در ساک می گذاشت اما 
دلش آشوب بود. مهدی رفت. مادر و تنها خواهرش از 
پنجره نگاهش کردند. انگار سیر نمی شدند از دیدن 
این قامتی که آرام می خرامد. روز قبل شــهادتش 
تلفن کرد. کلی با پدر و مادر صحبت کرد و دست آخر 
خواست گوشی تلفن را به برادرش مجید بدهند. به 
مجید گفت که سال خمسی اش رسیده و به قم برود 
و خمسش را بپردازد. بعد هم تأکید کرده بود که 3۰۰ 
تومان به نانوایی محل بدهکار است و آن را هم تسویه 
کند. پدر می گوید: »به دایی  اش پیامک فرستاده بود 
که سالم، من ماموریت هســتم. وصیتنامه ام دست 
شماست. اگر اتفاقی برایم افتاد، یک دستمال اشک 
و مقداری تربت و مهر کربال الی قرآن روی طاقچه، 
در قبر در پهلویم بگذارید. حالل کنید. یا علی مدد«.

صبح روز شهادت
یک گروه ۵ نفره در شــهر حلب؛ مهــدی و میثم و 
3 رزمنده سوری بعد از ســحر راهی شدند. مهدی 
هنگام اذان خواســت نماز صبحــش را بخواند اما 
چون در تیررس بود نماز را نشســته خواند. از هر 
طرف تیراندازی می شــد. مهدی در جلــو و باقی 
از پشت سر وارد خانه  ای شــدند. مهدی باالی بام 
رفت تا شرایط را بررســی کند و بعد به همرزمانش 
دســتور داد تا تیراندازی کننــد. از هر چهار طرف 
آتش می بارید. رزمنده ها خود را به اتاقی رساندند. 
مهدی اما می ماند. در این حین تیری به پایش اصابت 
می کند. پدر می گوید: »دوستش میثم به او می گوید 
که وارد اتاقش شود اما مهدی نمی آید. سعی می کند 
موقعیت شان را با بی سیم اطالع دهد. تیر دوم هم به 
پایش می خورد. در این حین تکفیری ها نارنجکی 
به داخل می اندازند. میثــم از هوش می رود و وقتی 
چشم باز می کند خود را  در حمایت نیروهای خودی 
می بیند. مهدی شهید می شود و با این کارش جان 

دوستانش را نجات می دهد«.

فاطمی زیست و حسینی رفت
گفت وگو با پدر و مادر شهید مهدی عزیزی؛ مدافع حرمی که در کودکی خبر شهادتش را داده بود

گفت وگو با اکرم کیانی، نویسنده جوانی که دلنوشته هایش از سفر راهیان نور، اثر برگزیده جشنواره سرزمین نور شد

نهفقطبرایشهداکهبرایشناختخودممینویسم
وقتی برای نخســتین بار 
متنی را آماده چاپ کرد، با 
برخورد سرد ناشر روبه رو 
شــد اما اکرم کیانی، مانوس نشــد و دوباره تالش کرد. کیانی، 
انگیزه اش از نوشتن کتاب با موضوع دفاع مقدس را اینگونه بیان 
می کند: »احساس می کردم من به نوشتن نیاز دارم، نه برای شهدا، 
برای خودم. تا بفهمم کجای جهانی هســتم که روزگاری مردانش 
این چنین شجاعانه برای دفاع از وطن و میهن اسالمی مان از جان 
خود گذشتند.« کتاب »آیه های پرواز«، نوشته اکرم کیانی، توسط 
انتشارات شهید کاظمی در سال 1391چاپ و در 2دوره جشنواره 
فرهنگی هنری رهاورد سرزمین نور به عنوان اثر برگزیده معرفی 
شد. آیه های پرواز شامل دلنوشته های اکرم کیانی در سفر اردوهای 
راهیان نور است. او در گفت وگو با همشهری درباره نخستین سفر 
راهیان نور و اهمیت آشناشدن با ســبک زندگی شهدا برایمان 

بیشتر می گوید.

حدود 1۰ســال پیش وقتی 1۹ســاله بودم و در اتحادیه انجمن های 
دانش آموزی و دانشــجویی شــرکت می کــردم، مســابقه ای تحت 
عنوان»فرازهایی از دعای عرفه« برگزار شــد. متنی را برای شرکت در 
مسابقه نوشتم که برگزار کننده مسابقه پیگیر بقیه نوشته هایم شد. بعد 
از آن و شور و اشتیاق در من بیشتر شد و به طور جدی نوشتن مطالبی 
در حوزه ادبیات دفاع مقدس را شروع کردم. برای آشنایی بیشتر، حدود 
یک سال مطالب مختلفی در این زمینه مطالعه کردم و در نهایت وقتی 
متن را قبل از چاپ برای نقد به یکی از افرادی که در این زمینه تجربه 
داشت سپردم، این متن را برایم نوشــت: »اینا فقط کاغذ سیاهه. برو و 
دوباره بنویس.« با خواندن این جمله ها، نه تنها ناامید نشدم بلکه باز هم 
ادامه دادم، بیشتر خواندم و نوشتم. آن زمان در همایش ها و یادواره های 
شهدا در مناطق جنگی شرکت می کردم و از طرفی حضور در اتحادیه 
انجمن های دانش آموزی و دانشجویی، مرا بیشتر به نوشتن راغب کرد. 

سرانجام توانستم کتاب را به پایان برسانم.

همراهی با راهیان نور
تجربه شخصی سفر به مناطق جنگی نداشــتم. تصورم از مناطق 
جنگی همان بــود کــه در فیلم ها دیــده بودم. چیز بیشــتری 
نمی دانستم تا زمانی که شــخصا همراه کاروان دانشجویی برای 
نخســتین بار به زیارت منطقه دوکوهــه رفتم. انگیــزه ام از این 
ســفر، کنجکاوی بود که ببینم آنجا چه شــکلی است. حضور در 
مناطق عملیاتی، وقتی دل از شــهر می کنی و با ســختی های راه 
آشنا می شوی و باتمام وجود غربت و مظلومیت شهدا را از نزدیک 
می بینی، تلنگری عمیق می شود تا بفهمی کجای جهان ایستاده ای 
و چقدر در برابر عظمت این مخلوقات، کوچک و شاید هیچ هستی. 
این شــعر را همواره در طول مســیر زمزمه می کردم: »ای که مرا 

خوانده ای راه نشــانم بده«. به نظرم هر کس باید خودش این سفر 
را تجربه کند. تا قبل از نوشــتن کتاب آیه های پرواز، حدود 3بار 
در قالب اردوی راهیان نور به مناطق جنگــی رفتم. آنجا در کنار 
یادمان های شهدا، حس و حال بیشتری برای نوشتن در من ایجاد 
شد. احساس کردم من به نوشتن نیاز دارم، نه برای شهدا بلکه برای 
خودم. برای شــناخت خودم تا بفهمم کجای این دنیا هستم که 

روزگاری مردانش این چنین بوده اند.

شهدا همین مردم ما بودند؛ همین 13ساله ها
از شهدا آن قدر سخت نگویید که وقتی جوانان می شنوند در فکر و 
ذهنشان این موضوع که من نمی توانم مثل آنها شوم را تکرار کنند 
و برای نسل جوان، شهادت آرزوی بزرگ دست نیافتنی باشد. شهدا 
همین مردم ما بودند؛  همین 13ساله ها. همان ها که در همسایگی 
ما زندگی کرده اند. تنها فرق شــهدا با ما اراده شان بود و ایمانشان. 
چیزی که با تمرین و توسل به دست آورده بودند. من بعد از خواندن 
کتاب »من زنده ام« تازه فهمیدم خدا چقدر می تواند نزدیک باشد، 

اما ممکن است به دالیل مختلف حضورش را احساس نکنیم.

حامی جوانان باشیم
سفر راهیان نور و بازدید از یادمان های شهدا، دستاوردهای بسیاری 
می تواند برای ما داشته باشــد. می توانیم با ثبت خاطرات و حس 
وحالی که داریم به شــناخت بهتر ازخودمان برسیم. نوشتن یعنی 
جرأت کرده ای با خودت و خدا خلــوت کنی و بگویی: »می خواهم 
خودم را بیشتر بشناســم«. متأسفانه نســل جوان ما با خواندن و 
نوشتن کتاب مانوس نیستند چون جذابیتی در خواندن نمی بینند. 
بزرگ ترین ضربه ای که اکثر جوانان ما در بهترین فصل زندگی شان 
می خورند گذراندن ساعت ها زمان برای سرگرم بودن در این فضای 
مجازی است؛ بی هیچ هدف ونتیجه ای. کسی مشوق جوانان نیست. 
حمایت یعنی ایجاد فرصت برای همــه و امیدوارم با دادن فرصت، 

زمینه رشد جوانان و جذب آنها در راه نوشتن فراهم شود.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

مادر، عید روزی است که گناه نکنی نه آنکه لباس نو بپوشی
 مادر شهید عزیزی به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید: »مهدی موقعیت کاری بسیار 
خوبی داشت و از نظر امکانات کامال بدون مشکل بود اما کارها و رفتارش طوری بود که 
هیچ چیزی را برای خودش نمی خواست. به او می گفتم مادر عید شده برای خودت لباس 

نو بخر اما مهدی می گفت مادر، عید روزی است که گناه نکنی نه آنکه لباس نو بپوشی.

مکث

 شهید حسن امیری، ایثارگری که رزمنده ها لقب
»مسئول ستاد روحیه سازی  جبهه ها« را به او داده بودند 

آشپزی به سبک عمو حسن 
نامش حســن امیری بود اما از 
وقتی به جبهه رفته بود بچه ها او 
را »عمو حسن« صدا می کردند. 
این لقب از آن زمــان تا امروز 
که ســی و اندی سال از لحظه 
شــهادتش می گذرد با اوست. 
کسانی که روز و شب شان را با 
او سپری کرده اند هر بار سخن 

از عموحســن به میان می آید جز خاطــره خوش و ذکر 
خوبی های او حرف دیگری برای گفتن ندارند. عموحسن 
پیرمرد خوش اخالقی بود. رزمنده ها او را به عنوان مسئول 
ستاد روحیه ســازی  جبهه می شناختند. شوخ طبع بود و 
سرزنده. مسئولیتش آشپزی برای رزمنده ها و انجام امور 
تدارکاتی جبهه ها بود. برای بچه ها کم نمی گذاشت اگر چه 
به ســبک خاص خودش غذا می پخت. هر چه بود بچه ها 
دوستش داشتند؛ آن قدر که می گفتند جبهه آنجاست که 

عمو حسن آنجاست.

وقتی جنگ شد سن و سالی از او گذشــته بود. عزم رفتن به 
جبهه را کرد. همســرش مانع این کار شــد و بــه او گفت که 
پیر شده و آنجا کاری از دســتش برنمی آید اما عموحسن در 
جوابش گفت:»خانم صد تای این جوان ها را حریفم. پشــت 
جبهه اینجا در دکه فروشندگی بمانم که چه شود؟« راهی شد 
و چند روز بعد پیغام فرستاد که پسرش هر چه در دکه است به 
جبهه بفرستد. او به پادگان دوکوهه رفت. هم تدارکاتچی بود 
و هم مسئول آشپزخانه و مهم تر از همه به عنوان رئیس ستاد 
روحیه سازی  نقش پررنگی در آنجا داشــت. کافی بود بچه ها 
سری به آشپزخانه عموحســن بزنند. دیدن چهره بشاش او 
خستگی را از تن شان بیرون می کرد. پیرمرد با دل جوان های 
رزمنده کاری کرده بود که لحظه ای دوری اش را نمی توانستند 
تحمل کنند. عموحسن به غیراز تواضع و مهربانی خیلی فرز و 
چابک بود. در پادگان دوکوهه هنگام صبحگاه همپای جوانان 
می دوید بی آن که لحظه ای احساس خستگی کند.برای همین 

هیچ وقت از نیروهای تنبل و غیرفعال خوش اش نمی آمد.

گزارش هفتگی عمو حسن
از دیگر ویژگی های عمو حســن خالقیت او در آشــپزی بود. 
غذاهایش انگار طعم دیگری داشت. یک بار برای بچه ها غذایی 
درســت کرد و از آنها پرســید خوشــمزه بود؟ رزمنده ها هم 
گفتند بله. گفت آب پنیر بود. او هر چه از غذا اضافه می آمد را 
در یخچال نگه می داشــت و آخر هفته همه شان را با هم قاطی 
می کرد. بعد هم یــک دیگ بزرگ بار می گذاشــت و به خورد 
بچه ها می داد. از بادمجان و کباب تا یــک تکه خیار و خورش 
قیمه. بچه هااسم غذایش راگذاشــته بودند»گزارش هفتگی 
عموحسن«. عموحسن با اسراف دشمن خونی بود. بچه ها گاهی 
صبح تا شب می دویدند و وقت غذا آنچه در سفره حاضر بود یک 
گونی نان خشک آب زده بود که می گذاشت جلوی رزمنده ها. 
اگر بچه ها اعتراض می کردند اهمیتی نمی داد و با قیافه ای حق 
به جانب می گفت:»این نان خشک ها را چه می کردم؟ می ریختم 

دور؟ بخورید مریض نمی شوید. زمان قحطی را ندیده اید.« 

دست رزمنده ها را می بوسید
عموحسن شوخی هایش هم منحصربه فرد بود. یک بار که تازه 
از مرخصی برگشته بود تا اینکه چشمش به یکی از رزمنده ها 
افتاد با ایما و اشــاره گفت که نزدیک شود بعد هم یک مشت 
پسته و شکالت در جیب او ریخت و گفت که یواشکی بخورد 
و به کســی نگوید. بنده خدا به حرف عموحسن گوش کرد و 
گوشه دنجی را پیدا کرد که یک دل سیر پسته بخورد که دید 
باقی بچه ها هم همینطور هستند. عموحسن به همه رزمنده ها 
همین را گفته بود. از دیگر عادت های ایــن پیرمرد زنده دل، 
بوسیدن دست بســیجی ها بود. هر رزمنده ای که با او دست 
می داد دستش را می بوسید. اگر هم کسی برای تالفی دستش 
را می بوسید می نشســت و گریه می کرد که چرا دست من را 
بوسیدی؟می گفت شما بسیجی هستید اما شما چه می دانید 

من که هستم و گذشته ام چه بوده است. شما پاکید.

مجوز خاص
شهید امیری برای رفت وآمد به مناطق حساس جبهه راهکار 
خاص خودش را داشت. همیشه عکســی که با شهید همت 
گرفته بود در جیبــش بود و هر جا گیر می افتاد آن را نشــان 
می داد. شده بود مجوز عبورش. مرتب از لباسی تعریف می کرد 
که شهید همت به او داده بود. عموحسن آن را خیلی دوست 
داشت. همیشــه آن را می پوشــید. او در آن فضای خاکی به 
نظافت و آراستگی اش هم اهمیت می داد. وقتی لباس هایش 
را می شست زیر پتو می گذاشت تا صاف و مرتب شود. این کار 
را برای رزمنده ها هم انجام می داد و لباس های زیرشان را هم 

می شست بدون اینکه ابایی از این کار داشته باشد.

مزاحم نشوید مشق دارم
او سواد نداشــت و به کمک یکی از رزمنده ها در جبهه سواد 
خواندن و نوشــتن یاد گرفت. بعد از آن بچه ها همیشــه با 
در بسته آشــپزخانه روبه رو بودند. هر چه در می زدند او باز 
نمی کرد و می گفت:»مزاحم نشــوید مشــق دارم!« گاهی 
بچه ها سربه سرش می گذاشتند و شلوغ می کردند او همه شان 
را از آشــپزخانه بیرون می کرد و فقط کسی را نگه می داشت 
که از همه آرام تر بود. بعد می خواســت که برایش بخواند تا 
او بنویســد. خاطرات خوش عموحســن خود کتابی قطور 
می خواهد. او ســرانجام در دی ماه ســال 13۶۵در عملیات 

کربالی 4 به شهادت رسید.

حکایت زخم ها
کتاب »حکایــت زخم ها« 
روایت زخم هــای 4جانباز 
مدافــع حــرم لبنانــی، 
افغانســتانی، پاکســتانی و 
ایرانی به نویســندگی الهه 
آخرتی اســت که توســط 
انتشارات روایت فتح در ۲۶4 
صفحه به چاپ رســید. این 
کتاب گام کوچکی اســت 
برای نمایش گوشــه ای از 

تابلوی رنگارنگ و امیدبخش وحدت امت اسالمی در مواجهه 
با شــرارتی بین المللی. الهه آخرتی در این کتاب شما را به 
پای حکایت زخم های چند جانبــاز مدافع حرم خواهد برد 
که هر کدامشان از گوشه گوشــه جغرافیای ایمان، خود را 
به سنگر دفاع رســانده اند و روایت گر مصافشان با دشمنی 
واحد هستند. ناگفته نماند از این نویسنده منتخب دومین 
جشنواره شهید همدانی، کتاب های »هیچ چیز مثل همیشه 
نیست« و »کمی بیشتر بمان« پیش تر در انتشارات روایت 

فتح به چاپ رسیده است. 
در بخش هایی از کتاب حکایــت زخم ها می خوانیم: »همه 
جا یک دست سفید بود. با برگشتن دوباره نگاهم به سمت 
چراغ سقفی، انگار جرقه ای توی سرم زده شد و نور عظیمی 
که مرا به پرواز درآورده بود ذهنم را روشــن کرد. یادم آمد! 
با نیرویی که سر منشأش درک تازه ام بود، زبانی که تا چند 
ثانیه قبل مثل چوب خشــک به سقف دهانم چسبیده بود 
مثل یک ماهی کوچک و بی قرار شــروع به حرکت کرد و 
صدای فریاد شادمانه ام به گوشــم رسید: »من در بهشتم، 
هنوز زنده ام اما در بهشتم! چطور ممکنه؟ این همون چیزیه 

که می خواس...«.

زنان جبهه شمالی
مســتند »زنان جبهه شــمالی« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی 
محمد مجیدپــور، فعال فرهنگی 
رودسری، تولید شــده و روایتگر 
ناگفته هایــی از حماســه مردم 
گیــالن در دفاع مقدس اســت. 
در زمــان دفاع مقدس، همســر 
حاج آقــا جنیــدی، امام جمعــه 
وقت رودســر، در انجمن فاطمیه 

فعالیت های سیاســی و فرهنگی انجام می داد و با شــروع 
جنگ، پشتیبانی هایی نظیر بافت لباس گرم برای رزمندگان، 
درســت کردن مربا و… را به همراه بانوان آن منطقه شروع 
می کنند. ســال 13۶۶، با همراهی جمعی از زنان و دختران 
اقشار مختلف گیالنی و با همکاری جهاد سازندگی، آشپزخانه 
گردان 14 صاحب الزمان )عج( در جبهه را به راه می اندازند. 
پخت تعداد زیــادی غذا و آماده ســازی تــدارکات در این 
آشپزخانه انجام می شود. زنانی که آن روزها حضور داشتند، 
از خاطرات شنیدنی و جذاب خود یاد می کنند. همه اینها در 
مستند زنان جبهه شــمالی به نمایش درآمده است. ناگفته 
نماند این اثر سال گذشــته در دوازدهمین جشنواره فیلم 
مردمی عمار لوح افتخار دریافت کرد. مجید پور درباره اثرش 
می گوید: »از آنجا که زمان کمی برای مســتند داشــتیم، 
نتوانستیم کامل همه مطالب را بازگو کنیم، درحالی که این 
موضوع قابلیت استفاده در فیلم ســینمایی را نیز دارد. یک 
نمونه آن است که سارا خاتون پردگان، مادر شهید آذربهرام 
در سال 13۶۰دخترش در خانه به واسطه عملیات مجاهدین، 
آتش می گیرد و جانباز ترور اســت. پســر ایــن خانواده در 
سال ۶4شهید می شود. در سال ۶۶ خود این بانو به جبهه اعزام 

می شود. سپس دختر دیگرش به آنها می پیوندد«.

 با قلب داریم می رویم
 به عملیات

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای نخستین 
بار صوتی از سردار شهید حســین خرازی، فرمانده 
لشکر امام حسین)ع( را که در مقر تاکتیکی عملیات 
کربالی ۵ در میان رزمندگان در تاریخ هفدهم دی ماه 
سال 13۶۵سخنرانی کرده بود منتشر کرد. در این 
سخنرانی بر مسئولیت پذیری و کار برای خدا توجه 
ویژه ای شده است؛»کارهای طمأنینه من نمی گویم 
توی شما هست، نباشد، فقط کار صرفاً فی سبیل اهلل 
باشد، یک جبهه سختی اســت اینجا، دنیا می داند 
که اینجا جبهه سختی اســت. خط اول، دوم، سوم، 
چهارم؛ این چهار تا خط هم به این خاطر دشــمن 
تشکیل داده است که ما نرسیم به بصره. یک جنگ 
خالصه شاید غیرمعقولی باشد اما قلب می رود پایش، 
عقل شــاید حکم نکند، با قلب داریم مي رویم پای 
عملیات. این است که برادرها هرچه تالش داریم باید 
بگذاریم، می خواهد خون ریخته شــود اینجا. اگر ما 
یک خرده اهمال کنیم، یک خرده سستی کنیم این 
خون ها خالصه پاپیچ ما می شــود، گریبان گیرمان 
می شود، می آیند جلوی مان را می گیرند، توی سرمان 

می زنند.« 

معرفی کتاب

معرفی مستند

صدای ماندگار

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگارگزارش

برشی از کتاب آیه های پرواز
یادت هســت وقتی به کالس اول پا گذاشتم تو دیگر 
رفته بودی؟  بوی سیب سرخ.... شــیمیایی زدند؟! 
ماســکت کو؟! چفیه ام را خیس می کنم و در عشق 
فرو می روم »یا مقلب القلوب« آرام، آرام، ســال دارد 
از نردبان کهنگی پایین می آید و هفت سین و سنبل 
و عید... باز هم بی تو؟! یادت هســت روزهای اولی را 
که هنوز به مدرســه نمی رفتم، به خاطر من روزنامه 
را به خانه مــی آوردی تا تیترهــای صفحه اولش را 
بخوانم؟ یادت هست وقتی به زور حروف را کنار هم 
می چیدم و درست و غلط به هم می چسباندمشان تا 
یک کلمه را بســازم؟ گاهی که اشتباه می کردم همه 
با هم می خندیدید. یادت هســت نخستین کلمه ای 

که ســاختم بابا بود؟ یادت 
هست وقتی به کالس اول پا 
گذاشتم تو دیگر رفته بودی؟ 
می دانم که یادت هست. آری! 
یادت هست... چند صباحی 
گذشت. قطار مشق شب هایم 
به نان رسید؛ آنگاه که معلم 

گفت بابا نان داد.

مکث


