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ایثار و پایداری اسطوره اند. اگر ثواب کارشان بیشتر 
از جانبازی نباشد کمتر هم نیست. او بعد از ماجرای 
جانباز شدنم کنارم ماند. سال 73مجروح شدم و سال 
74زندگی مشترکمان را شروع کردیم. 3دختر و یک 
پسر داریم که به آنها افتخار می کنم. همسرم مشوقم 
بود برای ادامه تحصیل و بار زندگی را به دوش کشید 
تا من در آرامش مسیر تعالی را طی کنم. رشته تاریخ 
را دوست داشــتم و تا مقطع دکتری ادامه دادم.« او 
حاال به عنوان استاد دانشــگاه در پادگان های ارتش، 
معارف جنگ تدریس می کند. حاج داوود درباره دیگر 
فعالیت هایش می گوید: »مســئول ایثارگران خانه 
صنعتگران ایران و مشاور ایثارگران مؤسسه سرلشکر 
تهرانی مقدم هستم. عالوه بر آن مرتب به خانواده شهدا 
سرکشی می کنم  و دیگر اینکه اغلب یادواره های شهدا 

را در شهرهای مختلف برگزار می کنم.« 

سنگ صبور جوانان 
حاج داوود عالوه بر مسئولیت های سنگینی که بر دوش 
دارد، بخشی از زمان خود را به هم صحبتی با جوانان 
اختصاص داده و در واقع سنگ صبورشان شده است. 
حسن خلق و مهربانی او باعث شده خیلی ها جذبش 
شوند. او هم قرارشان را در مسجد می گذارد و ساعتی 
را با آنها سپری می کند. خودش می گوید: »با اینکه 
51ســال دارم اما همیشــه خودم را همپای جوانان 
30-20ساله می بینم. سعی کردم رازدارشان باشم. 
گاهي درباره مشکالت خانوادگی خود با من صحبت 
می کنند. پدرانه یا برادرانه راهنمایی شان می کنم.« 
حاج داوود الگوی خوبی برای دانش آموزان است؛ اینکه 
فردی با داشتن معلولیت هم تالش می کند و هم درس 
می خواند امروز عاملی شده تا آنها با جدیت بیشتری به 

آینده تحصیلی خود فکر کنند.

تماشای بین الحرمین؛ حسرت زندگی ام
او که از بچگی خادم امام حسین)ع( بوده است هر 
سال با فرارسیدن ایام محرم غمی بر دلش می نشیند 
که چــرا نمی تواند چون گذشــته در هیئت های 
عزاداری سینه زنی کند. حسرت دیگرش ندیدن 
حرم آقاست و می گوید: »من بارها به کربال مشرف 
شده ام؛ چه زمانی که تنها رفتم و چه در پیاده روی 
اربعین. هر ســال چند اتوبوس از جوانان را همراه 
خود می برم اما اینکه نمی توانم حرم امام حسین)ع( 
را ببینم غصه ای است که تا روزی که زنده هستم با 

من خواهد بود.« 

تخریبچی دیروز؛ مدرس و مشاور امروز
سرهنگ »داوود نظام االسالمی«؛ جانبازی که در مسجد مشاوره و در دانشگاه معارف جنگ درس می دهد

پای صحبت های برادر شهید منصور نیاکی؛ غواصی که پیکرش بعد از 30سال به وطن بازگشت

خط شکنی با دستان بسته 
مهدوی  ســیدمنصور 
نیاکی، غواص خط شکن 
لشــکر 25کربال یکی از 
175غواصی بود که در عملیات کربالی 4ناجوانمردانه به شهادت 
رســید. پیکرش بعد از 30ســال به آغوش خانواده بازگشت. 
اسکلتی دست نخورده در لباس بســیجی. در بین 175غواص 
شهید فقط پیکر منصور اینگونه برگشــته بود. با همان کاله و 
اورکت و پوتین هایی که به پا داشــت. اما قسمت دردناک ماجرا 
دست های بســته او بود که خبر از ناجوانمردی نیروهای بعثی 
می داد. دست هایی که با سیم در هم گره خورده بودند. رحمت اهلل 
مهدوی نیاکی، برادر شــهیدان منصور و ناصر خاطرات آنها را 

روایت می کند.

سیدمنصور در یکی از محله های سرسبز آمل به دنیا آمد؛ محله ای که 
بعد از جنگ به »محله شهید« معروف شد. دلیلش هم 57جوانی بود 
که از این خطه به شهادت رسیده بودند. منصور در اینجا متولد شد؛ 
در خانواده ای پرجمعیت. وقتی برادر بزرگ ترش ناصر به جبهه رفت او 
هم ترغیب شد که لباس رزم بپوشد. آن موقع 16سال بیشتر نداشت. 
با این حال وقتی درخواستش را مطرح کرد نه پدر و نه مادر هیچ کدام 
مانعش نشدند. او بیشتر از آنکه در آمل باشد در جبهه حضور داشت. 
هم ورزش رزمی می دانست و هم غواصی یاد گرفته بود. برای همین 
به عنوان غواص خط شکن انتخابش کرده بودند. برادرش رحمت اهلل 
از دالوری های او می گوید:»منصور بیشــتر مرد عمــل بود تا حرف. 
به ندرت صحبت می کرد. با اینکه سن و سالی نداشت اما درایتش به 

مرد میانســالی می مانســت. او در عملیات های زیادی شرکت کرد؛ 
هورالعظیم، والفجر 6.آخرینش هم کربالی 4بود که به شهادت رسید.« 
بعد از عملیــات کربالی 4خبــری از منصور نبود. تنهــا چیزی که 
خانواده اش می دانستند اینکه عده زیادی از غواص ها شهید شده اند. 
خبرها ضد نقیض به گوش پدر و مادر می رسید. یکی می گفت اسیر شده 
و دیگری می گفت به شهادت رسیده است. همین اضطراب و نگرانی 
مادر را بیشتر می کرد. تنها دلخوشی مادر خبر گرفتن از همرزم منصور 
بود که او هم به دلیل موج گرفتگی نمی توانست اطالعات دقیقی بدهد. 
برادر می گوید: »می دانستیم مفقوداالثر شده است. تا اینکه چند سال 
بعد پالک او را پیدا کردند. آن زمان بود که مادرم آرام گرفت و فهمید 
منصور شهید شده اســت. البته بعد از شــهادت منصور، ناصر برادر 
دیگرم خیلی غصه می خورد. آنها با هم در جبهه بودند. گفت که دیگر 
برنمی گردد چون نمی تواند جای خالی منصور را ببیند. رفت و دیگر 

برنگشت. او هم در جبهه مریوان شهید شد. تیرماه سال 66.« 

قتلگاهی به نام ام الرصاص
 ســال های زیادی از خبر مفقوداالثری منصور گذشــت. 3دهه. تا 
 اینکــه یک روز تیــم تفحــص 175شــهید غــواص را در منطقه 

ام الرصاص عراق، پیدا کردند. در روزنامه های 17خرداد سال 94به نقل 
از سردار سرتیپ ســیدمحمدباقر زاده، فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودان ستادکل نیروهای مسلح نوشتند: »175پیکر تفحص شده 
در منطقه  ام الرصاص متعلق به غواصان عملیات کربالی 4است که با 
دستان بسته به شهادت رسیده و زنده به گور شده اند. برخی از پیکرهای 
مطهر این شهدا زمانی که کشف شــد، هیچ جراحتی نداشتند و این 

مهم خبر از آن می دهد که غواصان زنده به گور شده اند.« رحمت اهلل 
می گوید: »یکی از پیکرهایی که اســتخوان ها از هم جدا نشده بودند 
متعلق به برادرم بود. اورکت به تن داشت و پوتین به پا. دست هایش را 
با سیم بسته بودند. مادرم سال ها چشم انتظار بود تا منصور بیاید؛ یا 
خودش یا پیکرش. منصور آمد اما خیلی دیر. مادرم 5سال قبل تر از دنیا 

رفته بود. او برای همیشه آرزوی دیدن منصور را با خود برد.« 

دوست داشت گمنام شهید شود
رحمــت اهلل وقتی از منصور حــرف می زند منقلب می شــود. به یاد 
مظلومیت او می افتد. می گوید: »دست های بسته اش را دیدم و به یاد 
اسرای کربال افتادم. اگر از خوبی های منصور بگویم این ذهنیت برای 
مردم پیش می آید که غلو می کنم. اما واقعا منصور نمونه بود. در اخالق 
و رفتار. به حجاب اهمیت زیادی می داد. می گفت باید دخترهایمان 
را زینبی بار بیاوریــم. اما مهم ترین ویژگــی اش ارادت او به مادرمان 
زهرا)س( بود. می گفتم مزار مادرم ناپیدا باشد و من... دوست داشت 

گمنام شهید شود.« 

فیض حضور
»فیــض حضــور« برشــی 
مصطفــی  زندگــی  از 
ابراهیمی مجــد، عضو ســتاد 
جنگ هــای نامنظــم بــه 
فرماندهی شهید چمران است 
که به قلم عباس کفایی قاینی 
نگاشته شــده اســت. کتاب 
در 30فصل تنظیم شــده که 
25فصل از آن به روایت مفصل 
خاطرات دوستان و همرزمان 

شهید مجد از زندگی او در جنگ، معرفی شخصیت و نبوغ او در 
حوزه موشک و نحوه  همکاری او با شهید چمران می پردازد و در 
ضمن آن شخصیت و منش دکتر چمران و بعضی دیگر از همرزمان 
شهید و ستاد جنگ های نامنظم نیز توصیف و روایت می شود. در 
فصل 26با عنوان »پدر موشکی ایران« به معرفی مختصر شهید 
حسن تهرانی مقدم و نحوه  ورود او به جنگ و سپاه و جایگاه او در 

علم موشکی ایران پرداخته شده است. 
 عباس کفایی قاینی، درباره این کتاب گفته است: »مهندس مجد 
قبل از انقالب در جلسات انجمن حجتیه شرکت می کرد. این انجمن 
یکسری آموزش های مذهبی را به صورت هیئتی، اما بسیار منسجم 
برگزار می کرد. جوان های نسبتاً زیادی هم جذبشان شده بودند. بعد 
از پیروزی انقالب وقتی شهید مجد و چند نفر دیگر از دوستانشان 
با اندیشه های حضرت امام)ره( آشنا می شوند، از انجمن خارج شده 
و به جبهه می آیند. مهندس مجد تــا آخر عمرش به علمایی که 
در محضرشان کسب فیض کرده بود احترام می گذاشت، اما بعد 
از آشنایی با اندیشه های امام)ره( از ایشان پیروی کرد. مجد، یک 
جمله معروفی دارد که در وصیتنامه اش هم آورده است: »هیچ کسی 
نتوانسته است امام)ره( را بشناسد.« به این معنی که از نظر شهید 
مجد، حضرت امام)ره( یک جنبه قدسی دارد که عقل بسیاری از 
آدم ها از درک ایشان عاجز است. عالوه بر خاطرات خانواده شهید 
ابراهیمی مجد خاطرات 20تن از دوستان شهید در کتاب »فیض 
حضور« آورده شده است. کتاب در 328صفحه توسط انتشارات 
تقدیر چاپ شده اســت. صفحه های پایانی کتاب به وصیت نامه 
شهید مجد، پاسخ چند شبهه و اسناد و تصاویر شهید اختصاص 

دارد. ناگفته نماند که مجد سال 1360 به شهادت رسیده است.

شجاعان
پرواز و خلبانی یکــی از آرزوهــای دوران کودکــی و نوجوانی 
به خصوص برای پسربچه هاســت. تماشای شجاعت خلبانان در 
دوران جنگ تحمیلی سوژه ساخت انیمیشنی مهیج با موضوع 
دفاع مقدس به نام »شجاعان« شده که برای تماشای کودکان و 
نوجوانان مناسب است. داستان این مجموعه درباره تیم پروازی 
به فرماندهی خلبان زبده ای به نام منصور میهن دوست است. این 
خلبان جوان هدایت تعدادی هلی کوپتر جنگی و امداد و شناسایی 
را برعهده دارد. در هر قسمت از این مجموعه، آنها در پی مأموریتی 
خاص دست به عملیاتی هیجان انگیز می زنند و نهایتاً مأموریت 
خود را با موفقیت به پایان می رسانند. مجموعه »شجاعان« عالوه 
بر به تصویر کشیدن حماسه شجاعت ها و جانفشانی های خلبانان 
هوانیروز در جنگ تحمیلی، حاوی نکات اخالقی و تربیتی فراوانی 
برای مخاطب است. داستان هایی برای این مجموعه انتخاب شده 
که در آنها این گروه از هوانیروز در موقعیت های خطیر مختلفی 
قرار می گیرند و آزمایش های فکــری، اخالقی، عملی و نظامی 
گوناگون را با موفقیت پشت سرمی گذارند و بر مشکالت شخصی 
و موانع جنگی با ســعی و همت غلبه می کنند. پایان هر قسمت 
درسی را برای مخاطبان خود دارد که این نکته یا درس می تواند هر 
مضمونی مانند دینی، زندگی، تاکتیک نظامی، اخالقی و یا تربیتی 
را داشته باشد. این انیمیشن با تکنیک سه بعدی و به تهیه کنندگی 
علیرضا گلپایگانی و کارگردانی سیاوش زرین آبادی در 52قسمت 

20دقیقه ای در مرکز پویانمایی صبا تولید شده است.

برخورد
کتاب صوتی »برخورد« نوشته  
محمــود اکبــرزاده، ماجرای 
رزمنده ای به نام صابر را روایت 
می کند که در بحبوحه جنگ 
مجروح و در اثــر انفجار مین، 
پایش را از دست می دهد. او که 
به شدت آسیب دیده، نمی تواند 
به عقب بازگردد و به دســت 
عراقی ها اسیر و به اردوگاهی 
در عراق منتقل می شود. پس 

از این ماجرا صابر به اردوگاه رمادیه فرستاده می شود و در آنجا با 
یک افسر عراقی به نام جاسم برخورد می کند. تقابل و رویارویی این 
دو شخصیت که از گذشته  همدیگر را می شناختند، نقطه جذاب 
و پرکشش کتاب برخورد است و مخاطب به مرور با خواندن کتاب 
با روحیات و خاطرات این دو آشنا می شود. عالقه مندان به ادبیات 
پایداری و داستان های دفاع مقدس، با شنیدن این رمان صوتی، 
شنونده ماجراها و اتفاقاتی خواهند شد که در اردوگاه عراق برای 
صابر افتاده است. کتاب چاپی برخورد توسط انتشارات سوره مهر 
چاپ شده است. گروه فرهنگی ســماوا ناشر صوتی این کتاب با 

خوانش سیداحمد هاشمی است.

 جمال اسدی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان ایالم
شــهدا در مکتــب اســالم از جایــگاه 
به عنــوان  و  برخوردارنــد  ویــژه ای 
انســان های برگزیــده حــق بزرگــی بــر 
گردن ما دارند. همه ما مدیون شــهدا 
هســتیم و شــهادت طلبی همواره رمز 
پیروزی ملت ایــران در همــه عرصه ها 
بوده و در دل دشمنان هراس به وجود 
آورده است، از این رو بزرگداشت یاد و 
خاطره شهدا از وظایف همه مسئوالن 

است.دفاع پرس

 سجاد بهمئی
مسئول بسیج رسانه خوزستان

نخســتین یــادواره شــهدای رســانه 
خوزســتان در اســتقبال از کنگــره 
شهدای استان خوزستان و به میزبانی 
ســازمان بســیج رســانه ایــن اســتان 
برگــزار می شــود. رونمایــی از کتــاب 
شــهدای رســانه خوزســتان، سرکشی 
از خانواده هــای ایــن شــهیدان معزز و 
تجلیــل از اصحــاب رســانه بســیجی از 
برنامه هــای ایــن یــادواره خواهــد بود. 
این اقدام ارزشــمند با هدف تجلیل از 
شهدای رسانه و خبرنگاران بسیجی در 
اهواز، برای نخستین بار در این استان 
و با چاپ کتاب شــهدای رســانه انجام 

خواهد شد. ایسنا

جشنی با طعم کتاب
فصل سوم ویژه برنامه »قرار سه شنبه ها« با محوریت 
معرفی کتاب و ارتباط مستقیم نویسنده با مخاطب 
و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی توسط انتشارات 
شــهیدکاظمی از ابتدای مرداد ماه سال جاری برگزار 
می شود. این ویژه برنامه با محوریت معرفی کتاب، 3سال 
پیش توسط انتشارات شهید کاظمی در چنین روز هایی 
با مراســم رونمایی از کتاب »یک روز بعد از حیرانی« 
روایت زندگی شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان آغاز 
شد. با شیوع ویروس کرونا، این برنامه موقتا تعطیل شد 
و اکنون انتشارات شهید کاظمی در نظر دارد این برنامه 
را با همراهی مخاطبان خود سه شنبه هر هفته برگزار 
کند. عالقه مندان می توانند هر سه شنبه ساعت 18در 

محل مجتمع ناشران قم حضور یابند.

برگزاری جشنواره تئاتر ایثار
جشــنواره ملی تئاتر کودک و نوجــوان ایثار به 
میزبانی استان گیالن و یزد در 2 بخش صحنه ای 
و عروسکی برگزار می شود. سیدمرتضی حسینی، 
مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
درباره موضوع این جشــنواره گفت: »جلوه های 
ایثار و شــهادت در دوران انقالب و دفاع مقدس، 
جلوه های ایثار و شــهادت در زندگینامه شهدا، 
ایثارگران، سبک زندگی ایثارگرانه، ایثار اجتماعی 
در دوران معاصر، جلوه های ایثار و از خودگذشتگی 
همسران معظم جانبازان و .... موضوع های مدنظر 

این جشنواره است.« 

کوچه نقاش ها
کتاب خواندنی »کوچه نقاش ها« 
روایت خاطرات ســیدابوالفضل 
کاظمی،  فرمانده گــردان میثم 
در دوران جنگ تحمیلی از زبان 
خودش اســت که در انتشارات 
سوره مهر چاپ شده است. لحن 
ســاده و بی پیرایه کاظمی و به 
تعبیری ادبیات عامیانه او در روایت 
خاطرات سبب می شود مخاطب 
ارتباطی صمیمی با اثر برقرار کند. 

بیان تفاوت های ســال های قبل و پس از انقالب از نقاط قوت این 
کتاب به قلم عاطفه صبوری است. نام کتاب برگرفته از محله ای است 
که ابوالفضل کاظمی در آن متولد شده و خاطرات نوجوانی او در آن 
شکل گرفته است. در بخشی از کتاب »کوچه نقاش ها« می خوانیم: 
»دوازده ساله بودم که به دبیرســتان جهان رفتم. صبح ها درس 
می خواندم و بعدازظهرها در قهوه خانه دایی سیدعلی کار می کردم. 
تازه الفبای التی را یاد گرفته بودم و برای زندگی ام تصمیم می گرفتم. 
قهوه خانه دایی سیدعلی، سر خیابان گارد ماشین دودی بود و صفای 
لب  خط را داشت. یک باغچه نسبتاً کوچک بود که چند تخت در 
اندرون و بیرونش در فضای باز گذاشته بودند. روزی یک تومن مزد 
می گرفتم. سوگلی بودم و کارهای سخت انجام نمی دادم. دایی دو 
تا قهوه چی داشت که بیشتر کارها، روی دوش آنها بود. دایی هم 
فقط پشت دخل می نشست و مایه می گرفت. دم ظهر، چند طایفه، 
مشتری قهوه خانه بودند. الت ها و جاهل ها و دستمال به دست ها، 
کاله مخملی ها و مشــتی ها و عبابه دوش ها می آمدند برای گپ و 
صحبت و چای قندپهلو. فقیر و پولدار؛ هر کس از هر جا خصوصاً آنها 
که از غرغر زن و بچه کالفه و خسته بودند، به قهوه خانه دایی پناه 

می آوردند تا نفسی بگیرند.«

چهره خبر

معرفی کتاب

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب صوتی

 خبر

حامد یزدانی؛ روزنامه نگارمعرفی کتاب

فرنیا عرب امینیگزارش
روزنامه نگار

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

خیلی زود پایش به جبهه باز شد؛ سن و سالی نداشت. 
بیشتر عموزاده هایش برای دفاع از کشور رفته بودند 
و او هم دوست داشت مثل آنها در این میدان سهمی 
داشته باشد. وقتی عازم جبهه شد 6 ماه آخر جنگ بود. با اینکه مدت زیادی در مناطق عملیاتی حضور نداشت 
اما همین زمان کم او را مردی خودساخته و مقاوم بار آورد. همان موقع بود که داوود تصمیم گرفت برای همیشه 
سرباز وفادار کشورش بماند؛ چه جنگ باشد و چه نباشد. برای همین استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران 
شد و پس از طی دوره های آموزشی با آزمون ورودی در تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد)کاله سبزها(مشغول به 
خدمت شد. مرتب ماموریت می رفت تا اینکه در سال 1373 در یکی از ماموریت های تیپ نوهد در نفت شهر در 
اثر انفجار مین دچار جراحت شدیدی شد. در جوانی چشم ها و دست های خود را از دست داد اما امیدش را نه. 
روحیه مقاومش اجازه نداد که باقی عمر خود را بی هدف و کنج خانه سپری کند. برای همین پی ادامه تحصیل 
رفت و درس خواند. تا امروز که با عنوان دکتر داوود نظام االسالمی در پادگان های ارتش، معارف جنگ تدریس 
می کند و پای ثابت مراسم های گرامیداشت شهداست؛ جانبازی که جوانان و نوجوانان زیادی را اهل مسجد 

کرده و یکی از موفق ترین مشاوران و معتمدان جوان های محل زندگی اش شده است.

چشم سرش نمی بیند اما چشم دلش چرا. وجودش 
لبریز از شور و هیجان است، چیزی که در انسان های 
ســرزنده فقط می توان یافت. محکم و باصالبت قدم 
برمی دارد. با قدم های راسخ خود انگار استواری اش را 
به رخ می کشد. لحن کالمش رسمی و خشک نیست. 
خیلی خودمانی سر حرف را باز می کند. کمی هم مزاح 
و شوخی چاشنی گفته هایش می کند. قبل از اینکه 
ماجرای جانباز شدنش را تعریف کند گریزی به گذشته 
خود می زنــد. زمانی که دلش هوای جبهــه را کرد. 
می گوید: »بزرگ شده روستای فیال بروجرد هستم؛ 
طایفه نظام االســالمی. در زمان جنــگ، از بزرگ و 
کوچک طایفه ما به جبهه رفتند. خیلی هایشان شهید 
شدند و خیلی هایشان هم جانباز. وقتی پسرعموهایم 
را در لباس رزم می دیدم حس غرور می گرفتم. دوست 
داشــتم من هم به جبهه بروم و کاری بــرای دفاع از 
کشــورم کنم. تا اینکه ماه های آخر جنگ به عنوان 

نیروی بسیجی به جبهه رفتم.« 

داوود؛ تخریبچی تیم 
جنگ تمام شده بود اما داوود هنوز در حال و هوای دفاع 
از کشور به سر می برد. بعد از اینکه دیپلمش را گرفت 
به ارتش پیوســت. بعد از مدتی از سوی تیپ نیروی 
مخصوص اعالم کردند هر کس تمایل دارد عضو شود 
در آزمونی که برگزار می شود شرکت کند. داوود هم 
از خدا خواسته خود را مهیای امتحانی سرنوشت ساز 
کرد. باقی ماجرا را از زبان خودش می شــنویم: »در 
آزمون تیپ نیروهای مخصــوص ارتش که آن زمان 
می گفتند »کاله سبزها« قبول شدم. بدن ورزیده ای 
داشتم و خیلی خوب می توانستم از پس تمرین های 

رزمی بربیایم. دوره خنثی کردن مین را هم آموزش 
دیدم. حساســیت کاری تیــپ نیروهای مخصوص 
باعث شده بود مرتب به ماموریت برویم. سال 73بود. 
عملیاتی را بایــد انجام می دادیــم. در واقع مبارزه با 
گروهک هــای منافقان بود. بعــد از جنگ مرتب در 
مناطق مرزی فتنه می کردند. یک گروه 6نفره به آنجا 
رفتیم.« منطقه ای وسیع و پر از مین هایی که در دل 
خاک قرار گرفته بودند. داوود تخریبچی تیم بود. شروع 
کرد به خنثی کردن مین ها. یکی پس از دیگری. چیزی 
نمانده بود که معبر باز شود اما در یک لحظه دستش 
به مینی  خورد که به مین الک پشــتی معروف بود؛ 
خطرناک ترین مین. خواست چاشنی آن را باز کند که 
در یک آن دنیا پیش چشمش تیره و تار شد. مین او را 
به هوا پرتاب کرد و محکم به زمین زد. شکمش شکافته 
و رودهایش بیرون ریخت. دست هایش را نداشت. پودر 
شده بودند. چشم هایش می سوخت و صورتش هم از 
هم باز شده بود. دوستانش با دیدن این صحنه وحشت 

کرده و در دل گفتند که کار داوود تمام شد.

حلقه ازدواجی که در میدان مین جا ماند!
داوود از وضعیت بــد آن روزش تعریف می کند: »هر 
کس به جای من بود همان لحظه بیهوش می شد. اما 
من تا خود کرمانشاه هوشیار بودم. نمی توانم دردی که 
می کشیدم را برای شما توصیف کنم. امانم را بریده بود. 
در بیمارستان ارتش کرمانشاه، چشم راستم را تخلیه 
کردند. بعد شکم ام را جراحی کرده و بخیه زدند. چشم 
چپم را هم پیوند زده و با هواپیما به تهران فرستادند.« 
در مسیر، به کما رفت و پزشکان از او قطع امید کردند. 
در کمال ناباوری، بعد از 13روز به هوش آمد که به گفته 
خودش کاش به هوش نمی آمد. درد وحشتناکی همه 
وجودش را گرفته بود. هیچ مسکنی تسکینش نمی داد. 
حالش بد بود. در آن حال و اوضاع به نوعروس اش فکر 
می کرد؛ دختر جوانی که فقط 3 مــاه از نامزدی اش 
گذشته اســت. با خنده ماجرای حلقه اش را تعریف 
می کند: »دوستانم هر روز به دیدنم می آمدند. تصور 
کنید در آن شرایط که درد بی تابم کرده بود به یکی 
از بچه ها گفتم حلقه ام در میدان مین جا مانده است. 
او هم گفت پدر بیامرز یک تیم را بفرستیم حلقه تو را 

بیاورد؟ کلی آن روز خندیدیم.« 

همسرم مشوقم بود
چند ماهی گذشت تا داوود روند بهبودی را طی کند. 
حالش خوب بود. فقط چشــم چپش کمی بینایی 
داشت. کسی که همیشه اهل ورزش بود و یک لحظه 
آرام و قرار نداشت حاال باید به دیگران تکیه می کرد 
تا در انجام کارهای شخصی کمکش کنند. او با خود 
گفت: »اینطوری نمی شــود. باید روی پای خودت 
بایستی.« سخت بود اما توانست و مستقل شد. اینکه 
نوعروس اش زندگی مشترک را با او انتخاب کرد یا خیر 
سؤالی است که کنجکاومان کرده. خودش می گوید: 
»همسرم فرشته ای است در لباس آدمیزاد. زنان لر در 

همسر جانباز:
امتحانی که باید سربلند شوم

فاطمه دلفانی فقط 20سال داشت که مسئولیت بزرگی را به گردن گرفت؛ آغاز زندگی مشترک 
با یک جانباز. جانباز 70درصد که البته نیروی ارتش آن را 96درصد اعالم کرده است. با اینکه 
خیلی جوان بود اما به مثابه شیرزنی در کنار مردش ماند. او به روزهای اول زندگی اش برمی گردد: 
»وقتی فهمیدم جانباز شده با خودم گفتم یک امتحان است و باید در آن سربلند شوم.« او امروز 
گاهی دست و گاهی چشم همسرش می شود. زندگی او همواره با تالطم روبه رو است؛ اینکه بچه ها 
گاهي نیاز دارند به پدر تکیه کنند و او باید جور همسرش را بکشد. او می گوید: »مثال دخترم 
لباسی می پوشد و می گوید بابا قشنگ است؟ درحالی که بابا نمی بیند یا اینکه می گوید بابا فالن 

کار را انجام می دهی؟ درصورتی که برای بابا مقدور نیست. اما با افتخار کنار همسرم ایستادم.«

مکث


