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مجید رضایی؛ یکی از هزاران آزاده ای که طعم تلخ 
اســارت را در اردوگاه های عراق چشیده است. از 
دومین روز جنگ اســیر شد؛ در جبهه های غرب 
کشــور. خاطرات زیادی از 10سال اسارتش دارد؛ 
اتفاقاتی که نسل امروز ما حتی تاب شنیدن آنها را 
ندارد اما این آزاده با همه سختی هایی که به چشم 
دیده و لمس کرده، چون روزهای جوانی اش هنوز 
مقاوم است و روحیه شادابی دارد؛ چرا که معتقد 
است برای پابرجایی ایران باید بماند و استوار باشد. 
مجید رضایی کمک حال خوبی برای دوســت و 
آشناست یا بهتر بگوییم به قول رفقایش، دستانش 
گره گشاست. هر جا مشکلی باشد نخستین کسی 
که خودش را می رســاند حاج مجید است. او این 
روزها در حســینیه ای که خودش یکی از بانیان 
آن بوده، عالوه بر عزاداری ساالر شهیدان، طبق 
رسم هرساله، یاد شهدا و همرزمانش را هم گرامی 

داشته است.

روزی که اسیر شدم
پاتوق تنهایی حاج مجید اینجاست؛ حسینیه حضرت 
علی اکبر)ع(. وقتی نوجــوان بوده همــراه با دیگر 
دوستانش اینجا را راه اندازی کرده اند. خودش می گوید: 
»سال54«. حاج مجید هر زمان که دلتنگ دوستان 
جبهه ای می شود به حسینیه می آید و ساعتی را مهمان 
امام حسین)ع( می شــود. در ایام محرم هم چند روز 
مانده به دهه اول حسینیه را سیاهپوش کرده و همراه 
با جوانان محل طاق نصرتی در ورودی کوچه می بندد؛ 
مثل امســال. باالی طاق نصرت تعداد زیادی عکس 
شهدا نصب شــده که حاج مجید برای گرامیداشت 
یاد آنها این کار را انجام داده است. نزدیک های غروب 
اســت و او سرشــلوغ؛ در تکاپو برای درست کردن 
غذای نذری. می گوید: »آشــپزی را از دوران اسارت 
یاد گرفتم. خدا رحمــت کند حاج آقــا ابوترابی را، 
می گفت باید اسرا خودشــان امور اردوگاه را به دست 

بگیرند. می گفــت خودتان آشــپزی کنید نگذارید 
آشپزخانه به دست عراقی ها بیفتد.« او همینطور که 
سری به دیگ ها می زند، به زمان اسارتش به دوم مهر 
سال59برمی گردد؛ یعنی 2روز بعد از شروع جنگ. 
اسیر شــدنش ماجرای جالبی دارد و آن را برای مان 
تعریف می کند: »با شروع جنگ های نامنظم آموزش 
نظامی دیدم و سال 58راهی کردستان شدم. آن زمان 
نیروی رسمی سپاه پاســداران بودم. در تکاب و بعد 
هم سقز و بانه فعالیتم را شروع کردم. آن زمان شهید 
بروجردی فرمانده سپاه کرمانشاه بود. شب 31شهریور 
از طریق تلویزیون متوجــه حمله نیروهای عراقی به 
خاک ایران شدیم. برای دفاع از حریم کشور تا دم مرز 
عراق پیش رفته و با توپ و تانک جلوی ورودشان را 
گرفته بودیم اما بنی صدر دســتور عقب نشینی داد و 

ناگزیر از سر مرز به سرپل ذهاب برگشتیم.« 

می خواستند تیربارانمان کنند
روز دوم مهر بود. نیروهای عراقی وارد مرز شده بودند، 
هیچ کس باورش نمی شد که عراقی ها تا این حد پیش 
آمده باشند. لشــکر زرهی عراق جاده قصر شیرین را 
بسته و دوطرف جاده را تیربار گذاشته بود. هر کس 
وارد جاده می شد دستور ایست می دادند و اگر کسی 
رد می شــد او را به رگبار می بســتند. مجید معاون 
گردان بود. باقی ماجرا را از زبان خودش می شنویم: 
»سوار بر تویوتا بودم که دستور ایســت دادند و ما را 
از ماشین پیاده کردند. کمی جلوتر رفتم و دیدم چه 
قیامتی است! هر کس در این جاده تردد داشته اسیر 
کرده اند. جمعیت زیادی از آنها زن، بچه و ســالمند 
بودند؛ همه زیر آفتاب؛گرسنه و تشنه. بعد از ساعتی 
نیروهای جوان نظامی را از بین دیگر اسرا جدا کردند. 
دست هایمان را بستند. بعد هم روی خاکریز انداختند. 
35نفری می شدیم می خواستند تیربارانمان کنند.« 

آن نماز روحانی جانم را نجات داد 
ظهر شــده بود و آفتاب وسط آســمان. حاج مجید 
گفت: »می خواهم نماز بخوانم.« ســروان عراقی که 
زبان فارسی بلد بود با تعجب گفت: »شما مسلمانید؟ 
نماز می خوانید؟ فکر می کردیم کافر هستید.« مجید 

در خواست آب کرد و عراقی ها دریغ کردند. او تیمم 
کرد و به نماز ایستاد. سروان عراقی با دیدن این صحنه 
از شدت عصبانیت خشاب اسلحه درآورد و به سرش 
می کوبید که جنگ مسلمان با مسلمان؟ حاج مجید 
می گوید: »آن نماز بهترین نمــاز عمرم بود. آن نماز 
روحانی جانــم را نجات داد.« حــاج مجید به برکت 
آن نماز جان سالم به در برد و همراه با دیگر اسرا که 
700نفری می شدند سوار بر ماشین ارتشی به بغداد 
رفتند. به آنجا که رسیدند یکی از افسران عراقی دستور 
کشتن 700اسیر را داد اما فرمانده دیگری مانع شد و 
گفت: »آنها اسیر هستند و بعد از جنگ آزاد می شوند.« 
حاج مجید ادامه می دهد: »ما را به ســوله بزرگی که 
قبال آشیانه هواپیما بود بردند. زن و بچه ها را به مکان 
دیگری فرستادند. به ما حارس خمینی می گفتند و 
خیلی کتک مان می زدند. برای آزار ما عکس صدام را 
به دیوار سوله نصب کردند، بچه ها با دیدن این صحنه 
فریاد می زدند مرگ بر صدام. همین دلهره ای به جان 
عراقی ها انداخته بود.« بعد از مدتی اسرا را به اردوگاه 
الرمادیه انتقال دادند؛در هر اتاق 100نفر. در مدت چند 
روز دور پادگان حصار کشیدند و برای پنجره ها حفاظ 
آهنی نصب کردند. چند خانم هم اسیر بودند و یکی از 
آنها معصومه آباد بود. ما خیلی نگران بودیم که مبادا 

به آن خانم ها هتک حرمت شود که شکر خدا نشد. 

در این مکتب صبر و ایثار را آموختیم
حاج مجید دوران سختی را پشــت سر گذاشته که 
به باور خودش در این مکتب صبــر و ایثار را آموخته 
اســت. تعریف می کند: »2ماه اجازه حمام نداشتیم. 
بدن خیلی از بچه ها کرم گذاشته بود. در 2سالی که 
الرمادیه بودیم از داشتن آب گرم محروم بودیم. دوران 
سختی بود اما دل ها به هم نزدیک بود. ایثار و گذشتی 
که اردوگاه بود را در هیچ زمانی تجربه نکردم. اینطور 
نبود که حاال اسیر شــده ایم زانوی غم بغل بگیریم. 
به یاد شهدا و اســیران کربال دست به دست هم داده 
بودیم که شــرایط را تحمل کنیــم.«  در اردوگاه از 
استاد دانشگاه و پزشــک بود تا روحانی و معلم. آنجا 
را به کالس درس تبدیل کردند. 2ســال و اندی بودن 
در اردوگاه الرمادیه بدترین روزهای این آزاده است. 

او هرگز فراموش نمی کند لحظاتی را که عراقی ها اسرا 
را به جرم خواندن قرآن شکنجه می کردند. خودش 
می گوید: »من هم اتاق با حاج آقا ترابی بودم. وجودش 
برکتی بود. در 7سال و نیمی که با هم بودیم ندیدم که 
شبی دراز کشیده بخوابد؛ یا ایستاده یا در حال سجده 
بود. علتش را پرسیدم گفت می گویند بنده های مقرب 

خدا پایشان را جلوی خدا دراز نمی کنند.« 

فقط یک نام نیک باقی می ماند 
حاج مجید بعد از پایان اســارت هر چــه در مکتب 
حاج آقا ابوترابی یاد گرفته بود را رویه زندگی اش کرد. 
دستگیری از نیازمندان، سرکشی به قوم و خویش و 
دوستان، رفع مشکالت دیگران و... . خودش می گوید: 
»از انسان فقط یک نام نیک باقی می ماند. چه خوب 

که بتوانیم باری از دوش دیگران 
برداریم.« او با اینکه هنوز آثاری 
از شکنجه های دوران اسارت را 
با خود دارد امــا همه توانش را 

به کار گرفته تا در خدمت 
مردم باشــد. بیشتر از 

هر چیز به صله رحم 
اهمیــت می دهد 
و مرتب بــه دیدن 
بزرگ ترهای فامیل 
می رود. کم و کسری 

داشــته باشــند برطرف 
می کند و اگر هم شرایط 
مالی شان خوب نباشد 
مایحتاجشــان را تهیه 

می کند. می گوید: »با کمک 
دوســتان و خیرین مواد 
غذایی و ملزومات زندگی 
نیازمندان را فراهم کرده و 
به دست شان می رسانیم.« 
حاج مجید به گفته رفقا سنگ 
صبور همه است. برای همین 

هر کس حرفی به دل داشــته 
باشد با او در میان می گذارد.

پای صحبت های »مجید رضایی«؛ آزاده ای که کلیددار حسینیه است و گره گشایی می کند

مرتضي سرهنگي، لحظه ورود اسارات رزمندگان ایران را از میان 360عنوان کتاب گردآوري کرده است

سفري به دنياي خاطرات 40آزاده

نام مرتضي سرهنگي با کتاب هاي ادبیات پایداري و دفاع مقدس 
گره خورده است. او که 4دهه فعالیت خود را بر نظارت، چاپ و نشر 
کتاب هایي با موضوع ادبیات پایداري و دفاع مقدس متمرکز است 
از میان 360عنوان کتاب چاپ شده با موضوع خاطرات آزادگان، 
خاطره لحظه اسارات 40رزمنده که به اسارت نیروهاي عراقي 
درآمده بودند را انتخاب و در کتابي با عنوان»تابستان 1369« 
جمع آوري کرده است. مرتضي ســرهنگي در ادامه هر خاطره، 
توضیحاتي درباره زندگي و سرگذشت راوي بعد از اسارت ارائه 
داده اســت. در ماهي که نامش یادآور ورود آزادگان به میهن 

اسالمي است خواندن این کتاب خالي از لطف نیست.

»آن ها را دیده بودم، همان تابســتان گرم 1369در مرز خســروي. 
دیده بودم چطور خودشــان را به این طرف مرز مي رسانند، سر روي 
شــانه این خاک مي گذارند و آرام مي گریند! بعدها وقتي پا به دنیاي 
خاطرات این اسیران گذاشتم، فهمیدم بذر رنجي که از لحظه  اسارت 
در بطن آنها نطفه مي بندد در سال هاي سخت اسارت جان مي گیرد 
و بزرگ تر مي شود. براي زنده ماندن راهي ندارند جز اینکه روي زخم 
روحشــان مرهم بگذارند و تاب بیاورند.« مرتضي سرهنگي در ادامه 
مي گوید:»یک روز با خودم گفتم حیف است این لحظه هاي اسارت که 
تنوع زیادي هم دارد بي خواننده بماند. از میان حدود 360عنوان کتاب، 
به متن خاطرات سفر کردم؛ سفري که دوست داشتم مرا به دنیایي ببرد 
که هنوز همه درهایش به رویم باز نشده بود. این سفر را مثل یک بافتني 

باید سر مي انداختم. کتاب ها را از »کتابخانه تخصصي جنگ« حوزه 
هنري گرفتم و بعد از 3ســال، 40خاطره از لحظه اسارت گردآوري 
کردم. بعد از 40سال کار در ادبیات جنگ اینها انتخاب من بود. دوست 
داشتم به آزادگان بگویم ادبیات اسارت هم یکي از سوغاتي هایي است 
که همراه دارید؛ ادبیاتي که هزینه آن را پاي صندوق اردوگاه هاي عراق 
به قیمت جواني و سالمت تان حساب کرده و به خانه آورده اید؛ خانه اي 

به بزرگي ایران!«

پاي کوه سورن
هفتمین خاطــره از کتاب مرتضي ســرهنگي به خاطــرات آزاده 
اســماعیل یکتایي از کتاب »رقص روي یک پا« نوشــته مصطفي 
مصیب زاده)انتشارات سوره مهر( اختصاص دارد. یکتایي اهل لنگرود 
است. بسیجي ســاده اي که در دامنه ارتفاعات ســورن میدان مین 
گرفتارش مي کند و یک پایش را از او مي گیرد. او مي ماند و یک دشت و 

دمن بي انتها، تشنگي و تنهایي را چند روز تاب مي آورد. 
هنوز یک ســال از آزادي اش نگذشــته بود که با خاطراتش به دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت رفت تا خاطراتش را براي ثبت در کتاب اردوگاه 
تکریت 11ثبت کند. او 30سال بعد از آزادي، تمام خاطرات خود در 
کتاب»رقص روي یک پا« گردآوري کرده اســت. مرتضي سرهنگي 
خاطره لحظه اسارت او را از این کتاب انتخاب کرده است که در ادامه 
مي خوانیم:  دیگر ناي تکان خوردن نداشتم. به کوه سورن نگاه کردم و 
خودم را دلداري مي دادم و مي گفتم: »نترس اسماعیل! برسي پاي اون 
کوه نجات پیدا کردي.« مي دانستم چنین توانایي در من نیست. حس 
مي کردم لحظه هاي آخر زندگي را طي مي کنم. با همه وجودم فریاد 
زدم: »خدایا گناه من چي بود که باید تنها مي موندم؟ پس کو اون امداد 

غیبي؟ تاکي باید تشنگي بکشم؟«

 دیدم بوته اي که طرف چپم بود تکان مي خورد. حتي ناي برداشتن 
اسلحه را نداشتم و خودم گفتم: »خدا کنه عراقي باشه و خالصم کنه 
و راحت شم.« در همین فکر بودم که روباهي از میان بوته بیرون آمد 
و به چشم هایم زل زد. از ترس خشکم زد. گفتم: »خدایا امداد غیبي 
که مي گویند اینه؟« روباه کمي آن طرف تر ایستاد و به من خیره شد. 
انگار فهمیده بود لقمه خوبي برایش نیستم. حیوان خدا حق داشت. 
بدنم بوي تعفن مي داد و زخم پایم کرم گذاشته بود... دلم گرفته بود 
و مي خواستم هرچه زودتر از این وضعیت خالص شوم. توي همین 
حال وهوا خوابم برد... عصر شــده بود که صداي چند نفر را شنیدم. 
به نظرم عراقــي مي آمدند که درحال گشــت زدن در منطقه بودند. 
چشم شــان به من افتاد و با احتیاط باالي ســرم آمدند و با همدیگر 
صحبت کردند. یکي از آنها که به نظر مي رسید سردسته باشد پرسید: 

»اسمک؟«  
اسمم را که گفتم، نگاهي به من انداخت و سرش را به آرامي باال و پایین 
کرد. انگار با خودش حرف بزند:» اسماعیل!« از جیب پیراهنش عکس 
خودش را بیرون آورد و گفت: »انا شیعه...« بعد ادامه داد و حرف هایي 
زد که متوجه نمي شدم. تشــنه ام بود و از آنها آب ها مي خواستم ولي 
همین که دهان باز مي کردم و مي گفتم ماء... آنها مي خندیدند. گفتم 
چرا مي خندید؟ من تشنمه. مگه نمي گین شیعه هستین؟ خب یه کم 
آب بدین بخورم.« مشکل اینجا بود که آنها فکر مي کردند من صداي 
گاو درمي آورم تا آنها را بخندانم. یک دفعه یادم آمد که محرم هنگام 
نوحه خواندن مي گفتم: »انا عطشان حســین« گفتم: »انا عطشان 
اسماعیل، انا عطشان.. تشنمه، تشنمه« تازه فهمیدند چه مي گویم 
و بدون معطلي یک قمقمه به من دادند. آب را ســر کشیدم. بعد از 
5روز توانستم رفع تشــنگي کنم. اون قدر علف خورده بودم که زبانم 

سبز شده بود... .« 

وداع با پیکر 5شهید مدافع حرم
فرمانده سپاه تهران از برگزاری مراسم وداع با پیکر 5شهید 
مدافع حرم عصر پنجشــنبه در میدان امام حسین خبر داد. 
سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمدرسول اهلل سپاه 
تهران بزرگ اظهار کرد: »مراســم مردمی وداع با 5 شــهید 
تازه تفحص شده مدافع حرم روز پنجشــنبه ساعت 18 در 
میدان امام حســین تهران برگزار خواهد شد.« وی تشریح 
کرد: »هویت پیکر مطهر 5شهید مدافع حرم، سردار عبداهلل 
اسکندری، رحیم کابلی، مصطفی تاش موسی، محمد امین 
کریمیان و عباس آسمیه به میهن اسالمی بازگشته است و 
از طریق تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی 

و تأیید شد.«
ناگفته نماند سردار عبداهلل اسکندری مدیرکل بنیاد شهید 
اســتان فارس و از فرماندهان دفاع مقدس به همراه 4 شهید 
دیگر خــرداد 93 در خان طومان از توابع حلب در شــمال 
سوریه به شهادت رســیدند. آوازه این شهید بزرگوار پس از 
روایت داستان شهادتش که مانند موال و مقتدایش اباعبداهلل 
الحسین)ع( سر بریده اش را بر سر نیزه کردند بر سر زبان ها 
افتاد. بنا به گفته همرزمان شــهید، پیکر این ســردار بزرگ 
به دســت گروه اجناد الشــام افتاد و سرش توســط یکی از 
فرماندهان این گروه تروریستی تکفیری از تن جدا و تصاویر 
آن در فضای مجازی منتشر شد. شهید اسکندری نخستین 

شهید مدافع حرم که سرش از تنش جدا شده است.

خبر

فرامرز صالحی از خاطرات سوگواری در ماه محرم در 
اردوگاه های بعثی می گوید 

عزاداری به قیمت جان
ماه محرم باشد اما عاشقانش نتوانند عزاداری کنند؛ یعنی اجازه 
نداشته باشند لباس ســیاه به تن کرده و بزم عزا بگیرند. هیهات. 
دردی بدتر از این هم مگر می شــود؟! سخت تر اینکه در نزدیکی 
حرم باشی و مهیا نشود به پابوســی آقا بروی؟! این غم جانفرسا 
را اســرای ایرانی با تمام وجود درک کرده اند. کسانی که بهترین 
ســال های عمرشــان را در اردوگاه های بعثی به سر بردند. برای 
روضه خوانی و سینه زنی سیدالشهدا)ع( بارها شکنجه می شدند 
و کتک می خوردند. امــا میدان را خالــی نمی کردند. تحقیرها 
روح و جسم شــان را می آزرد با این حال برای سرورشان از جان 
مایه می گذاشــتند. هر بار که محرم از راه می رســید با حداقل 
داشته هایشان خیمه امام حســین)ع( را برپا می کردند. فرامرز 
صالحی یکی از اسرای سرافراز کشــورمان خاطرات زیادی از آن 
روزها و ایام محرم در دوران اسارت دارد؛»عشق به امام حسین)ع( 
اسارت و غیراسارت نمی شناسد. هر کس شیفته ارباب باشد بلد 
است بســاط عزاداری را برپا کند حتی اگر به قیمت جانش تمام 

شود.« او خاطرات محرم آن سال ها را برای ما تعریف می کند.
فرامرز صالحی اصالتا گچسارانی است. چهارم تیرماه سال 67در 
محل پد خندق به اسارت دشمن درآمد. دوران اسارت او اگرچه 
کوتاه بود اما وقایعی را به چشــم دیده که شــنیدنش تن آدم را 
می لرزاند. او تعریف می کند: »سربازان عراقی ما را مجوس صدا 
می کردند. خیلی بچه ها را آزار می دادند؛ با حرف هایشان، با تحقیر 
کردنشان و اغلب کتک زدنشان. اسرا شکنجه های سخت را تحمل 
می کردند اما بدترین رفتار زمانی بود که اعتقاداتشان را به سخره 
می گرفتند. ما حق نداشتیم مراسم روضه خوانی و سینه زنی برگزار 
کنیم. نه ماه محرم و نه هیچ زمان دیگری.« او ماه محرم اسارت را به 
یاد می آورد که بچه ها در گروه های 3- 4نفری می نشستند و آرام 
روضه می خواندند: »بچه ها در ایام محرم دوســت داشتند لباس 
مشکی بپوشند ولی چنین لباسی در اختیار ما نبود. یکسری لباس 
سرهمی به ما داده بودند رنگ سرمه ای داشت. از آن به عنوان لباس 
مشکی استفاده می کردیم. با اینکه قانون بود که روزهای دوشنبه 
و چهارشنبه صورت مان را اصالح کنیم اما بچه ها به احترام امام 
حسین)ع( این کار را دهه اول نمی کردند و مجازاتش را به جان 

می خریدند.« 

قطع آب در اردوگاه اسرا 
هرســال ایام محرم که می شــد به خصوص روز های تاســوعا و 
عاشــورا، بعثی ها آب اردوگاه را قطع می کردند. با این هدف که 
اسرا برای انجام نظافت روزانه پی آب بروند و دیگر به مراسم عزای 
سیدالشهدا)ع( نرسند یا رغبت نداشته باشند. اما غافل بودند که 
آنها همه تاروپودشان با مهر امام حسین)ع( بافته شده و هر طور 
که باشد مراسم عزاداری را برگزار می کنند. او خاطره ای تعریف 
می کند؛»یک بار در حال عزاداری و سینه زنی بودیم که نگهبان ها 
درب آسایشگاه را باز کردند. داخل که شــدند با چوب و کابل و 
شلینگ و هر چه در دست داشتند به سر و صورتمان کوبیدند. آنها 
می زدند و ما نوحه می خواندیم. وقتی همه را زدند از آسایشــگاه 
بیرون مان کردند. به حیاط رفتیم. ظهر بود. یکی از بچه ها صدای 
قشنگی داشت. اذان گفت. ولوله ای برپا شــد. بچه ها برای نماز 
ایستادند. عراقی ها وحشت کرده بودند. می خواستند مراسم ما را 
به هم بزنند که برنامه شان به هم خورد. ما را با دست خودشان به 

صف کردند تا نماز جماعت بخوانیم.«

برپایی هیئت در آشپزخانه آسایشگاه
عراقی ها در ایام محرم بیشتر به اردوگاه ها سرک می کشیدند. به 
هر طریقی سعی می کردند مانع از برگزاری مراسم عزاداری شوند. 
اسرا اما اهمیتی به کار بعثی ها نمی دادند. هر 3- 4نفر دور هم جمع 
می شــدند و خیلی آرام روضه می خواندند. بعضی ها خالقیت به 
خرج داده و با هسته خرما تسبیح درست کرده بودند. گوشه ای 
می نشســتند و اعمال روز عاشــورا را به جا می آوردند. عراقی ها 
هر ترفندی اجرا می کردند تیرشان به سنگ می خورد. صالحی 
می گوید: »یک ســال در اردوگاه تکریت بودم. روز عاشــورا بود. 
نوبت آسایشگاه ما بود که کارهای آشپزخانه را انجام دهد؛ نظافت 
و شستن ظرف ها و باقی کارها. به پیشنهاد یکی از بچه ها قرار شد 
مراسم سینه زنی راه بیندازیم. یک نفر دم در آشپزخانه نگهبانی 
می داد. یکی دیگر از اســرا هم صدای خوبی داشت نوحه خواند. 
نیم ساعت سینه زنی کردیم. آن هم به دور از چشم عراقی ها. اگر 
عراقی ای نزدیک می شد مشغول دیگ شستن می شدیم. در طول 
اســارت به یاد ندارم به این راحتی سینه زنی کرده باشیم چراکه 
صدای چراغ های آشپزخانه آنقدر بلند بود که صدای ما و سینه زنی 

ما در آنها گم می شد.«

حامد یزدانی؛ روزنامه نگاریاد

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

یادامامرهوشهدادرهیئتعلیاکبرع

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

 دکتر رحیم نریمانی
 مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و 

امور ایثارگران
 یکــی از ارزش هــای مهــم نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ترویــج فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت اســت. مــا شــهدا را به عنــوان 
رســانه های قدســی می شناســیم. ایــن 
نخبگــی بایــد بــرای جامعــه تبییــن شــود 
و اصحــاب رســانه ها بایــد در جهــت 
برجسته ســازی چهــره نخبگانــی خانواده 
شهدا و ایثارگران با استفاده از ابزار رسانه 
بکوشند. باید تبلور آن را در بستر فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی ببینیم. ما 
در پی ایجاد یک نظام مشــارکت خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران هستیم. اگر نگاه 
مشارکت جویی شــکل نگیرد به سازمان 

منفعل بدل می شویم. نوید شاهد

 سرلشکر حسین سامی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 

اسامی
یــک مواجهــه جهانــی و آرایش فشــرده از 
قدرت هــای شــیطانی دربــاره ایجــاد خلل 
در امنیــت جمهــوری اســامی ایــران در 
طــول 4دهــه گذشــته وجــود دارد. در 
نهمین رزمایش اطاعاتی ســپاه در غرب 
کشور شرایط واقعی شبیه ســازی  و در آن 
از پیشــرفته ترین و به روز تریــن ابزار هــای 
توسعه یافته اطاعاتی، تکنیک های نوین 
اطاعاتــی و تجربیــات اطاعاتــی ســپاه 

استفاده شده است. دفاع پرس

انتخاب فیلمنامه های برتر در 
حوزه ایثار و شهادت

3فیلمنامه و طرح مرتبط با ایثار و شــهادت از سوی 
داوران کمیسیون هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
انتخاب شد. ســیدمرتضی حسینی مدیرکل هنری 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران درباره این خبر گفت: 
»13فیلمنامه به دبیرخانه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان تهران ارسال شــده بود که با نظر کارشناسان 
کمیسیون هنری این نهاد  جز 3اثر، باقی آثار از ساختار 
منسجم و قوی برخوردار نبودند.« او در ادامه با بیان 
اینکه تمام هزینه های پژوهش و نگارش و همچنین 
30 درصد هزینه های تولید فیلم از سوی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران پرداخت می شود، افزود: »این بنیاد 
هزینه های ساخت فیلم های مستند شهدا را به طور 
کامل متقبل می شــود. در ضمن هر استان می تواند 
یک اثر شاخص در قالب ســریال، فیلم سینمایی و 
مستند فاخر تولید کند.« مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان تهران با تأکید بر اینکه هنر بهترین 
مسیر برای انتقال پیام است اظهار داشت: »با استفاده 
از هنر می توان مفهوم بلند ایثار و فداکاری را که فارغ 
از پایبندی به دین قابل احترام اســت، به نمایش و 
تصویر کشید.« به باور این مسئول ایثارگران به دلیل از 
خودگذشتگی همیشه قابل احترام بوده و هستند. او 
در پایان خاطرنشان کرد: »یکی از کارهای هنری که 
بعد از گذشت 1400سال توانسته واقعه عاشورایی را 
زیبا و نمادین به تصویر بکشــد تعزیه است. بنابراین 
می توان گفت با زبان هنر خیلی خوب می شود حماسه 

حسینی و ایثار را به نسل های آینده منتقل کرد.«

فاتح هشمیز
کتــاب »فاتح هشــمیز« 
از مجموعــه کتــاب زنان 
آســمانی بــه کوشــش 
مجموعه »ایران صدا« در 
قالب 4قطعــه و 46دقیقه 
بــرای مخاطبان بــه فایل 
صوتی تبدیل و ارائه شــده 

اســت. در این کتاب که به همت نشــر شــاهد و قلم فریبا 
انیسي منتشر شــده داســتان زندگی ناهید فاتحی کرجو 
روایت می شــود. شهیده ای از شهر ســنندج. فاتحی کرجو 
در سال 1344در غرب کشور به دنیا آمد. پدرش از کارکنان 
ژاندارمری و مادرش زنی خانه دار بود. ناهید از همان دوران 
کودکی روحیه مهربان و انسان دوستی داشت به طوری که 
رفتارش باعث شده بود مورد اعتماد بزرگ و کوچک باشد. او از 
دوره نوجوانی به مبارزان انقالبی پیوست و همراه آنها فعالیت 
می کرد. ناهید، پس از پیروزی انقــالب، به فعالیت دینی و 
انقالبی اش ادامه داد؛ تا آنجا که حزب کومله کردستان تاب 
نیاورد و ناهید را در حمله ای ناجوانمردانه به اسارت درآورد. 
این دختر فداکار، پس از تحمل ماه ها شکنجه و رنج اسارت، 

در تاریخ دهم تیر 1361، در 17 سالگی به شهادت رسید.
 در بخشــی از این کتاب صوتی می شــنویم: »راه سنگالخ، 
کوه های سربه فلک کشــیده و زمخت، کوهستان سنگی و 
خشــن، جاده ای ناامن و پیچ در پیچ، رمزآلود و ترســناک، 
چنین راهی منتهی می شود به روستای هشمیز. انگار که آخر 
دنیا همین جاست. ترس و دلهره بی دلیل به دلت می نشیند 
واي به این که اسیر باشــی. دورتر از روستا مدرسه ای است 
قدیمی و خرابه آنقدر کهنه و مخروبه است که می ترسی در 

آن قدم بگذاری مبادا روی سرت خراب شود.«

چهره خبر

کتاب صوتی

 خبر


