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خستگی ناپذیر در راه خبر
همراه با پدر خبرنگار شهید »علیرضا افشار« که نمایشگاه دائمی از آثار و یادگاری هایش برپا کرده است

یادی از سرلشکر شهید حسین لشکری، سیداالسرای ایران به مناسبت سالروز شهادتش

خلبانی با 18سال اسارت
اسارت  18ســال 
شوخی نیست. یعنی 
8570روز. وقتــی 
اسیر شد هنوز عراق رسما اعالن جنگ نکرده بود. برای جلوگیری از 
پیشروی دشمن، ماموریت داشت مانوری در مرزهای هوایی ایران 
دهد اما هواپیمایش مورد هدف دشمن قرار گرفت و سقوط کرد. 
او به اسارت درآمد. از 27شــهریور 59تا سال 77.عراقی ها حتی 
حضور او در اردوگاه هایشان را کتمان کرده بودند و هیچ کس خبر 
نداشت چه بر سر او آمده است. تا اینکه نیروهای صلیب سرخ در 
سال 74پی به وجود او بردند و خانواده اش را مطلع کردند که او زنده 
است و اسیر. این آزاده دالور 3سال بعد به آغوش میهن بازگشت. 
سرلشکر خلبان حسین لشکری 11سال بعد از آزادی بر اثر جراحات 
ناشی از شکنجه بعثی ها به سوی معبود پرواز کرد. 19مرداد سالروز 

شهادت اوست.

حسین لشکری اصالتا قزوینی است. او دوران ابتدایی خود را در روستا 
گذراند و برای ادامه تحصیل به شهر قزوین آمد. با پشت سر گذاشتن دوره 
دبیرستان در آزمون خلبانی شــرکت کرد و به استخدام نیروی هوایی 
درآمد. او در سال 1354برای تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزام شد و 
بعد از 2سال به ایران بازگشت و با عنوان خلبان هواپیمای شکاری »اف 5« 
مشغول به خدمت شد. با تجاوزگری های رژیم بعثی به ایران آن هم قبل از 
شهریور 59، از سوی مقامات مسئول، خبری به لشکری رسید که پایگاه 
چهارم هوایی دزفول در حال آماده باش است و باید خود را سریع برساند. 
او از همسرش خواست در تهران کنار خانواده اش بماند. بعد هم همسر و 
پسر 4ماهه اش را به خدا سپرد و راهی دزفول شد. به همسرش گفت: »به 
امید خدا ظرف 15روز آینده به تهران برمی گردم!« روزهای شهریوری 

یکی پس از دیگری سپری می شد. همسرش اصرار داشت به دزفول برود 
و نزد همسرش باشد اما شهید لشکری قبول نمی کرد. شرایط خوبی مهیا 
نبود. عراق دســت از حمله های گاه و بیگاه خود برنمی داشت که البته 
اقدام خلبان های ایرانی مانع پیشروی آن می شد. روز 27شهریور یعنی 
هنوز 4روز مانده به اعالن رسمی جنگ از سوی عراق خلبان لشکری به 
فرماندهی پایگاه اعالم آمادگی کرد تا عملیات هوایی داشته باشد. او پرواز 
کرد و ماموریت خود را انجام داد اما هواپیمــا هدف قرار گرفت و ناچار 
شد اجکت کند. شهید لشکری در خاطراتش گفته بود: »دماغ هواپیما 
در حال شیرجه بود و هر لحظه زمین جلوی چشمانم بزرگ تر می شد. 
تصمیم نهایی را گرفتم و با گفتن شهادتین دسته ایجکت را کشیدم و از 

اینجا به بعد دیگر چیزی یادم نیست.« 

اولین و آخرین اسیر
حسین چشم هایش را باز کرد. به زحمت می توانست جایی را ببیند. آن 
هم صورت سربازان مسلح عراقی بود. دایره وار محاصره اش کرده بودند. 
فهمید که اسیر شده است. درد ناشی از سقوط آزارش می داد. گردنش هم 
دچار جراحت شده بود. او را به بیمارستان منتقل کردند و بعد از معاینات 
پزشکی مشغول بازجویی شدند. این بازجو می رفت و بازجوی دیگری 
می آمد. سؤال می کردند. کجا را بمباران کرده و برای چه؟ هدفش چه 
بوده و از این حرف ها.... حسین از درد به خود می پیچید و نای حرف زدن 
نداشت اما بازجوها دست از سرش برنمی داشتند. او در روزهای اسارتش 
به همسر جوان و پسر کوچکش فکر می کرد. اینکه چه شرایطی دارند و 
چه بر سرشان می آید. حسین در فکر خانواده و عراقی ها در فکر بازجویی. 
مرتب شــکنجه اش می کردند. از اتصال برق به او تا فلک کردن با کابل. 
آنقدر می زدند تا به حرف بیاید. اما حسین فقط ناله می کرد و سکوت. 
شهید لشکری نخستین اسیری بود که پا به اردوگاه های عراقی گذاشت 

و آخرین نفری هم بود که از آنجا بیرون آمد. اینکه در 18ســال اسارت 
بر سر شهید لشکری آمده کتاب قطوری می خواهد برای نوشتن. البته 
او خاطراتش را در 2500صفحه نوشت تا به صورت کتاب منتشر شود 
اما به صورت خالصه شده در فقط 200صفحه چاپ شده است. همین 

آزرده اش کرد.

زبان مادری اش را از یاد برده بود
رفتار بعثی ها با او غیرمنصفانه و بهتر بگوییم بی رحمانه بود. آنها خلبان 
لشــکری را به عنوان برگ برنده ای برای خود نگه داشته بودند و دور از 
چشم نیروهای صلیب سرخ او را در اتاقی تنها زندانی کرده بودند. بی آنکه 
هم زبانی داشته باشد. نه با کسی حرف می زد و نه کسی مرهم دردهایش 
بود. وقتی به ایران برگشت بیشتر از اینکه به زبان مادری اش مسلط باشد 
عربی صحبت می کرد. پس از پذیرش قطعنامه 598و آزادی اسرا، باز هم 
شهید لشکری را آزاد نکردند. تا اینکه بعد از 16سال اسارت به نیروهای 
صلیب سرخ معرفی شد و 2ســال بعد در 17فروردین سال 77به ایران 
بازگشت. امیر سرلشکر خلبان لشکری جانباز 70درصد نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، از سوی مقام معظم رهبری سیداالسرا نام 
گرفت و چه لقب زیبایی. او سرانجام در 19مرداد سال 88بر اثر عارضه های 
ناشی از دوران اسارت در سال های جنگ تحمیلی به شهادت رسید. شهید 
لشکری در صحبت هایش گفته بود:»وقتی به جبهه رفتم علی دندان 

نداشت، وقتی برگشتم دانشجوی دندانپزشکی بود.«

گریزی به زندگی شهید لشکری به روایت کتاب 
»روزهای بی آینه« 

شرح صبوری همسر یک آزاده 
کتاب »روزهای بی آینه« شرح ماجرای یک بانوی ایرانی 
است؛ همسر سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری. زنی 
که در 17سالگی زندگی مشــترکش را با حسین لشکری 
شروع کرد و در 18سالگی درســت زمانی که طعم مادر 
شدن را چشیده بود، همسرش مفقواالثر شد. او 18سال 
تنهایی و فراق را به جان خرید بی آن کــه خبر موثقی از 
همسرش داشته باشد یا اینکه بداند اسیر شده یا شهید؟ 
با این حال ماند به پای مردی که دوستش داشت. داستان 
زندگی او را گلستان جعفریان نوشته است. این نویسنده 
عالوه بــر »روزهای بی آینــه« آثار دیگری هــم دارد که 
می توان به »زود بزرگ شــدیم«، »تیــک تاک زندگی«، 
»همه سیزده سالگی ام« و »خانه ام همین جاست« اشاره 
کرد. کتاب »روزهای بی آینه« در 160صفحه تدوین و به 
کوشــش دفتر ادبیات و هنر مقاومت )ســازمان تبلیغات 
اســالمی و حوزه هنری( و توسط انتشــارات سوره مهر 

منتشر شده است.
تصویــر ذهنــی مــا از 
قهرمانان ملی کشــورمان 
عموماً تصویری رؤیایی و 
فانتزی و آغشته به  نوعی 
رمانتیک بازی اســت اما 
کتاب »روزهای بی آینه« 
ما را به روی زمین می آورد 
و آینه وار نشان می دهد که 
قهرمان شدن اگرچه امری 
هیجانــی و ماجراجویانه 
نــد  می توا امــا  اســت 
استخوان مان را خرد کند. 

ویژگی دیگر این کتاب لحن صادقانه آن اســت. خواندن 
آن به مخاطب کمک می کند تا درک درســتی از زندگی 
همســران شــهدا پیدا کند. جعفریان با قلم شیوای خود 
سعی کرده همه حقیقت را بگوید و از روایت های گزینشی، 
رمانتیــک و رویاپردازانه دوری کند. نویســنده در بخش 
نخست کتاب ماجرای آشنایی بانو با شهید لشکری روایت 
کرده است: »...از نردبان باال رفتم دیوارهای خانه مان کوتاه 
بود. اواخر خرداد بود. از باالی نردبان پروین را دیدم. گفتم: 
»پروین چه کار داشــتی من را صدا زدی؟« هنوز پروین 
جوابم را نداده بود که چشمم افتاد به آقایی با لباس نظامی 
که داشت از پله ها پایین می آمد. از روی احترام سرتکان 
دادم و ســالم کردم. او هم ســرتکان داد و گفت: »سالم 
خانم.« و رفت. از پروین نپرســیدم او کیست. پروین هم 
چیزی نگفت. یکی دو شب بعد از این ماجرا پدرم به مادرم 
گفت: »حسین آقا پسر دخترعمه آمده تهران منزل آقای 
ســعیدی. مثل اینکه مقدمات رفتنش به آمریکا را مهیا 
می کند. باید یک روز دعوتش کنیم.« مادر پرسید: »مگر 
حسین آقا ارتشی اســت؟« پدر گفت: »بله خلبانه.« تازه 
فهمیدم مرد جوان قدبلندی که روی پله ها ایســتاده بود 
پسر دخترعمه پدرم است که خلبان است و نسبت فامیلی 

با آقای سعیدی هم دارد.
ســوم فروردین 1358، 2ماه بعد از پیروزی انقالب، یک 
ایل از قزوین آمدند خانه ما برای خواستگاری. پدر و مادر 
حســین همراه خواهرها، برادرهــا، زن برادرها، دایی ها و 
عموهایش. توی اتاق پذیرایی ولولــه ای بود. بعد از یکی 
دو ســاعت، مادرم آمد توی آشــپزخانه و گفت: »منیژه، 
کار تموم شــد. چایی بیار.« جثه کوچکی داشــتم؛ شاید 
کل وزنم 45کیلو نبود. بلد نبودم درســت چادر سر کنم. 
یک سینی با 20اســتکان چای هم داده بودند به دستم. 
وقتی از در پذیرایی وارد شــدم، فقط ســعی کردم آرام 
باشم. نمی دانستم اول به چه کســی چایی تعارف کنم و 
با چه کسی ســالم و علیک کنم. با هر مشقتی بود سینی 
چایی را دور گرداندم و مادر حسین به ترکی گفت: »بشین 
عروس گلم.« وقتی نشستم روی مبل، مادر و خواهرهای 
حسین آمدند و با من روبوســی کردند. همان موقع پدر 
حسین، به رســم قزوینی ها، برای خوش یمنی و شیرینی 
زندگی ما، کادوی کله قنــدی را که همراه آورده بودند باز 

کرد و شکست.«
در بخش دیگر داستان، جعفریان به لحظه روبه رو شدن 
زن و شــوهری که ســال ها از هم دور بوده اند، پرداخته 
است. زوجی که بعد از 18ســال حرف های زیادی برای 
گفتن دارند؛ یکی از اسارت و دیگری از فراق. می خوانید: 
»ساعت سه و نیم یا چهار بود که وارد سالن شدند. عکس 
حســین را دیده بودم؛ همین که وارد شــد شناختمش. 
از فاصله خیلی دور می دیدمش. وســط ایســتاده بود و 
دو خلبان در ســمت راســت و چپش بودند. همین که 
چشــمم به صورتش افتاد انگار نه انگار ایــن مردی بود 
که سال ها از من دور بوده اســت؛ کاماًل می  شناختمش 
و دوستش داشتم. احساســاتم جان گرفته بود. آن همه 
حس غریبگی که نسبت به عکس ها و تُن و لحن صدایش 
داشــتم دیگر نبود. نمی  دانم چه شده بود؛ حس دختری 
را داشتم که برای نخســتین بار همسرش را می بیند؛ هم 
خجالت می کشیدم و شرم داشتم، هم خوشحال بودم، هم 
می  خواستم کنارم باشد. زیر لب زمزمه کردم: خدایا، من 

چقدر این مرد را دوست دارم.
حسین نزدیک شد؛ خیلی نزدیک. همه فامیل و دوست و 
آشنا دور او ریخته بودند و ماچش می کردند: یکی آویزانش 
می شد، یکی دستش را می گرفت، یکی به پایش افتاده بود. 
کاماًل احساس می کردم که حسین از باالی سر همه آنها 
دنبال کسی می گردد. فقط به او خیره شده بودم. می دیدم 
آدم ها الینقطع از جلوی مــن می روند و می آیند، اما هیچ 
صدایی نمی شنیدم. زانوهایم حس نداشت، نمی توانستم از 
جایم بلند شوم. برادر بزرگم، که همیشه در جمع و شلوغی 
متوجه من بود، آمد سراغم و گفت: »منیژه، چرا نشستی؟! 
بلند شو!« زیر بغل مرا گرفت و با صدای بلند گفت: »لطفاً 

برید کنار! اجازه بدید همسرش اون رو ببینه!«
دریای جمعیت کنار رفتنــد و برای من راه بــاز کردند. 
خبرنگارها با دوربین هایشــان دویدند. روبه روی هم قرار 
گرفتیم. دست مرا گرفت و گفت: »حالت چطوره؟« گفتم: 
»خوبم!« پیشانی ام را بوسید و یک دفعه سیل جمعیت من 

و حسین را از هم  جدا کرد.«

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریادداشت

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

»کوچه های تهران امروز و با اسم ستاره های عشق و ایثار روشن تر از 
گذشته به نظر می رسد. بنابراین یادمان بماند آنها که بودند و چه کار 
کردند. یادمان باشد که آرامش امروزمان را مدیون جانفشانی های 
آنها هستیم.«؛ این جمالت بخشی از گزارش تصویری شهید علیرضا 
افشار است که از تلویزیون پخش شده است. او در رشته دامپزشکی 
قبول شده بود اما به گفته پدرش خیلی به رشته اش عالقه مند نبود 
به همین دلیل راه خبرنــگاری را پیش گرفت و خیلی زود در کارش 
پیشرفت کرد به طوری که مدتی خبرنگار ویژه نهاد ریاست جمهوری 

بود. در یکی از جشنواره های رســانه های کشور، بهترین خبرنگار 
حوزه دفاع مقدس انتخاب شد ولی می گفت: »من وقتی خوشحالم 
که جایزه ام را از دست امام حسین)ع( بگیرم.« افشار به دلیل ارائه 
گزارش های جذاب، در مانورها و رزمایش های ارتش و دیگر ارگان های 
نظامی حضور داشــت. او متولد 4 آذر 1353 بــود و 15 آذر 1384 
هنگامی که برای تهیه گزارش مانور پیــروان والیت از تهران عازم 
چابهار بود با دیگر همکاران عرصه خبر بر اثر سانحه سقوط هواپیمای 

سی-130 نیروی هوایی در شهرک توحید تهران به شهادت رسید.

مکث

صبح پنجشنبه مانند هرهفته خود را به مزار شهدای 
رسانه در قطعه 50بهشــت زهرا)س( می رساند. در 
را باز می کنــد. ماکت علیرضا درســت روبه روی او 
قرار دارد و انگار دارد به پدر و همه بازدیدکنندگان 
نمایشگاه خوشامد می گوید. گرد و خاک یک هفته ای 
را از لبــاس خبرنگاری او پاک می کنــد، فاتحه ای 
می خواند و سراغ گردگیری اسباب بازی ها، لوح های 
تقدیر خبرنگاری، جوایز، مدال های ورزشی و قاب 
عکس هایی می رود که گوشه گوشــه نمایشگاه را 
پرکرده اند. خیلی زود بساط چای و صبحانه را آماده 
می کند تا پذیرای زائرانی شود که به زیارت اهل قبور 
می آیند و سری هم به این غرفه می زنند. خوشحال 
است که دوندگی هایش برای برپایی نمایشگاه دائمی 

به بار نشسته  است.

ایستگاه فرهنگی در خیابان الله
نمایشگاه دائمی شهید علیرضا افشار در تهران، قطعه 
50بهشت زهرا)س(، خیابان الله 4 واقع شده و در 
2اتاق تو در تو با فضایی حدود 40متر آثاری از این 
خبرنگار شهید به نمایش گذاشته است. با تالش و 
پیگیری پدر شهید و همکاری و مساعدت مدیرعامل 
بهشــت زهرا)س(، فضایی دائمی برای نمایشگاه 
درنظر گرفته شده اســت که در آن می توانید همه 
وسایل شخصی این شــهید را تماشا کنید. ورودی 
نمایشگاه تندیس شهید علیرضا افشار دیده می شود 
که میکروفن صدا و سیما در دستش است. عکس های 
کودکی، مــدارک دوران تحصیل، دســتنویس ها، 
تصاویری از گزارش هایی که این خبرنگار تهیه کرده و 
اسباب بازی ها و حتی برخی لباس های دوران کودکی 
و نوجوانی او به نمایش گذاشــته شده است. بخشی 
از تصاویر این نمایشــگاه به گزارشی از شهید افشار 
درباره نماز جماعت در زندان قصر تهران اختصاص 
یافته . تصاویری از مصاحبه با رؤسای جمهور در ادوار 
مختلف، بخش دیگری از تصاویر این نمایشگاه است. 
تصاویر این نمایشــگاه حاصل تالش عباس افشار، 
پدر شهید افشار اســت که بیش از یک سال و نیم 
وقت گذاشته و آنها را از آرشیو صدا و سیما استخراج 

کرده است.
پدر شهید افشار برایمان می گوید که تا پیش از شروع 
کرونا، در گوشه ای از این نمایشگاه محلی برای حضور 
پزشک فراهم شده بود و از ساعت 10 تا14 پنجشنبه 

عقربه های ساعت روی زمان 1:42 متوقف شده اند؛ همان زمانی که پرواز هواپیمای سی- 130به سمت 
چابهار ناتمام ماند تا آخرین ماموریت شهید علیرضا افشار، خبرنگار اعزامی از صدا و سیما به سرانجام 
نرسد. عباس افشار، پدر شهید علیرضا سال هاست این ساعت را در کنار یادگارهای دیگر پسرش قرار 
داده است. او با برپایی نمایشگاه دائمی از آثار علیرضا در کنار مزار شهدای رسانه توجه بازدیدکنندگان را به این نکته جلب می کند که شهدا فراموش 

نخواهند شد و یادشان همواره با ما خواهد بود. با ما در گزارشی از نمایشگاه دائمی علیرضا افشار و گفت وگو با عباس افشار،  پدر شهید همراه شوید.
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سحرگاه پیروزی
حملــه هوایــی به 
دزفــول و دفــاع 
مردم از شهرشــان 
در مقابل دشــمن 
موضــوع فیلمی با 
عنوان »ســحرگاه 
پــیـــروزی« بــه 
کارگردانی حسین 
بلنــده اســت. این 
فیلم محصول ســال 1378اســت و داســتان 
زندگی »رســول« را روایت می کند که به اتفاق 
همســرش زینب و پســر کوچکش محسن در 
دزفــول زندگی می کند. آنها در تدارک جشــن 
تولد پسرشان هســتند که حمله هوایی عراق به 
دزفول شروع می شود و رسول، همسر و کودکش 
را در جریان این حمله از دست می دهد. دشمن 
درصدد نابودی پادگان کرخه و تصرف پل کرخه 
به دلیل اهمیت استراتژیک آن است. چند تن از 
رزمندگان برای جلوگیری از پیشروی عراقی ها 
آماده می شوند. رســول نیز به رزمندگان ملحق 

می شود...
فیلم »ســحرگاه پیروزی« در ژانــر خانوادگی و 
اجتماعی و بــا موضوع دفاع مقــدس و مقاومت 
نیروهای مردمی به ویژه مــردم دزفول در برابر 
حمالت رژیم بعثی عراق ســاخته شده است. در 
این فیلم جعفر دهقان، رضــا صفایی پور، کاظم 

افرندنیا و رامبد شکرآبی هنرنمایی کرد ه اند.

بچه های مرد
جدا کردن اســرای نوجوان و تبلیغات رژیم بعثی عراق برای 
نشان دادن کم سن و سال بودن آنها دستمایه نوشتن کتابی 
با عنوان»بچه های مرد« شده است. مهری ماهوتی، نویسنده 
نام آشنای حوزه ادبیات کودک، این اثر را بر مبنای خاطرات 
اسرای نوجوان در جنگ تحمیلی نوشته  است. در این خاطرات 
مفهوم همدلی، همراهی، ایمان، فداکاری، ابتکار، مهربانی، 
صبر و امید از قهرمان هایی واقعی، به خوبی در عمق داستان ها 
جای گرفته است. راویان این کتاب، مردان کوچکی هستند 
که به همراه خود، نماد بزرگی را به خوبی و درســتی یدک 
می کشیدند؛ کسانی که اتفاقات اسارت آنها را رفته رفته به مرز 
بزرگی نزدیک کرده است. این کتاب برای نوجوانان عالقه مند 
به ادبیات داســتانی به ویژه دوســتداران ادبیات مقاومت و 
دفاع مقدس نوشته شده است. خواندن داستان های واقعی این 
کتاب، مخاطب نوجوان را با اهداف بزرگ این مردان کوچک 
آشنا می کند. کتاب»بچه های مرد« توســط انتشارات پیام 
آزادگان چاپ شده است. در قسمتی از این کتاب می خوانیم: 
»علیرضا را از رمادی 7 آورده بودند. اسرای این اردوگاه بین 15 
تا 18 سال داشتند. برای همین عراقی ها اسم آنجا را گذاشته 
بودند »اردوگاه اطفال«. خبرنگارها دوربین به دست او را دوره 
کردند. یک پسربچه 10 ســاله که با پدرش آمده بود جبهه، 
سوژه خوبی برایشان بود تا ســر و صدایش توی دنیا بپیچد. 
هرکس چیزی می پرسید: چند سالته؟ با کی اومدی جبهه؟ 
تو که قدت از یه تفنگ کوتاه تره چطــوری اومدی جنگ؟... 
علیرضا ساکت بود افســر بعثی جلویش ایستاد. با لحنی که 
سعی می کرد مهربان و آرام باشد با فارسی دست و پا شکسته 
گفت: »بچه جان تو باید بروی دوچرخه ســواری، توپ بازی، 
پیش مادرت باشــی... آمدی جبهه چه کار؟« علیرضا گفت: 

»مادرم توی موشک باران زیر آوار ماند.«

شعرهای ماندگار جنگ
اشعار حوزه جنگ و دفاع مقدس در ادبیات امروز جایگاه 
واال و مهمی دارند که هم از نظر کیفی و هم از منظر کمی 

بسیار قابل توجه هستند. 
کتاب »شعرهای ماندگار جنگ« نوشته سیدضیاء قاسمی، 
مجموعه اشعاری از شاعران مختلف است که با محوریت 
دفاع مقدس سروده شده   اســت. در بخش اول این کتاب 
حدود 30شعر نقد و بررسی شده اند. این بررسی بیشتر از 

جنبه محتوایی و تکنیکی انجام شده است. 
راز ماندگاری و استقبال مردم از بسیاری از شعرها، دالیل 
ماندگاری و نقاط ضعف و قوت آنها از مواردی اســت که 
دربخش نقد و بررسی این کتاب خواهید خواند. در بخش 
دوم اشــعار شــاعران جوان که در دهه های اخیر سروده 
شــده اند را می خوانید. این کتاب مجموعه ای از اشــعار 
شــاعرانی چون قیصر امین پور، علیرضا قزوه، سیدحسن 
حسینی، سلمان هراتی، ســهیل محمودی، ساعد باقری، 
فاضل نظری، ســعید بیابانکی، علی معلــم دامغانی و... و 
شعرهای شاعران جوان است. »شعرهای ماندگار جنگ« 
توسط انتشــارات سوره مهر چاپ شــده و خواندن آن به 
عالقه مندان شعر و به ویژه اشعاری با موضوع دفاع مقدس 

پیشنهاد می شود. 
قاسمی نویســنده این کتاب با اشاره به شــعرهای درج 
شده در این کتاب مي گوید: »شعری برای جنگ« عنوان 
نخستین شعر از قیصر امین پور است که ماندگارترین شعر 
جنگ ایران اســت و اگر بخواهم در طــول تاریخ ادبیات 
دفاع مقدس شــعری را انتخاب کنم، این شعر را انتخاب 
می کنم. از این نظر که این شعر را به عنوان پیشانی کتاب 
در ابتدا آورده ام و سپس شعرهای دیگری از شاعران درج 

شده است.«

معرفی کتاب

معرفی کتاب شعر

معرفی فیلم

ویزیت رایگان انجام می شــد، اما به دلیل کرونا این 
برنامه هم اکنون اجرا نمی شــود. او برایمان از حس 
و حال خود از نمایشــگاه می گوید: »من با علیرضا 
زندگی می کنم. 18سال است که برای من حضور 
فیزیکی ندارد، اما یادش با من است و تا زنده ام تالش 
می کنم این نمایشــگاه زنده و پویا باشد. صبح هر 
پنجشنبه در این مکان فرهنگی میزبان زائران اهل 
قبور و بازدیدکنندگان نمایشگاه هستم. این کار دلی 
است و راستش را بخواهید نگرانم که آیا بعد از من این 

راه ادامه دارد یا نه؟«
از زمان برپایی نمایشــگاه تاکنون افراد مختلفی از 
مردم و مسئوالن برای بازدید آمده اند و دلنوشته های 
خود را در دفتر یادبود نمایشــگاه ثبت کرده اند. در 
میان بازدیدکنندگان هستند افرادی که با کنجکاوی 
بیشتری به تماشای عکس هایی مشغول می شوند 
که بارها در خیابان دیده اند. حاال می توانند از میان 
تصاویر، عکس ها و فیلم های کوتاهی که در نمایشگاه 

پخش می شود، با زندگی این خبرنگار بیشتر آشنا 
شوند. گاهی هم این ســؤال برایشان پیش آمده که 
تفاوت او با سایر شهدا چیست و چرا باید در و دیوار 

شهر از عکس های این شهید پر شده باشد؟
عباس افشار که بارها با این سؤاالت و کنجکاوی ها 
روبه رو شده،  می گوید: »شهدا با هم هیچ فرقی ندارند. 
همه آنها جان خود را برای اهدافی که داشــتند در 
طبق اخالص قرار دادند. داغ از دســت دادن فرزند 
برای هر پدر و مادری سنگین اســت. من هیچ گاه 
فکر نمی کردم که روزی زیر تابوت علیرضا باشم، اما 
این اتفاق تلخ، تلخ تر از آنچه فکرش را بکنید افتاد. در 
روزی که منتظر شنیدن و تماشای گزارش او از مانور 
پیروان والیت از چابهار بودم، خبر سقوط هواپیمایی 
را شنیدم که علیرضا و دوستانش در آن بودند. او به 
کارش عشق داشت و من هم همیشه برای رسیدن به 
اهدافش از هر کاری که توانسته ام دریغ نکرده ام. بارها 
به خود من گفته اند که چرا عکس های شهید علیرضا 
افشار را به در و دیوار شهر می زنی؟ راستش را بخواهید 
من اعتقادی دارم که تا زنده ام به آن عمل می کنم؛ 
معتقدم شهدا که راه خود را انتخاب کردند و رفتند و 
ما را در این دنیا تنها گذاشتند، حاال وظیفه ماست که 
راهشان را ادامه دهیم. من به دنبال زنده نگه داشتن 
یاد تنها پسرم هستم که شــهید شد. معتقدم نباید 
اجازه دهیم خاطره آنها از یادها فراموش شــود. این 
را از علیرضــا دارم که در راه خبر و آگاهی بخشــی 

خستگی ناپذیر بود.« 

به نیت شهدا قدم بردارید 
بازدیدکنندگان ایســتگاه فرهنگی و نمایشگاه 
یادگارهای شــهید علیرضا افشار افراد مختلف و 

از طیف های گوناگونی هســتند که در میان آنها 
کودک و نوجوان هم دیده می شــود. پدر شهید 
افشار می گوید: »وقتی کودکی که عکس علیرضا 
را دیده و از مادرش می پرسد این کیست؟ وقتی 
کنجکاو می شــود و به دنبال جواب سؤال هایش 
می گردد، یعنی من با بضاعت اندکی که داشته ام 
توانسته ام به هدفم نزدیک شوم. اینکه دست روی 
دســت بگذاریم و بگوییم نباید شــهدا فراموش 
شوند، را قبول ندارم. من درباره دیگران نمی توانم 
نظر بدهم، اما به جرأت می توانــم این را بگویم 
برای زنده ماندن یاد شــهدا الزامــا نیاز به صرف 
هزینه نیست. از کاســب و نانوا گرفته تا پزشک، 
معلم، دانشجو و... هر کسی می تواند به نیت شهدا 
قدم بردارد. این کار دلی است و چه کسی بهتر از 
خانواده شهداست تا یاد  و خاطره عزیزانشان را 

زنده نگه دارند.«

آن روز تلخ 
علیرضا برای مأموریت به بندرعباس رفته بود و قرار 
بود به چابهار برود اما شب قبل از رفتن به چابهار به 
تهران آمده بود تا ما را ببیند و صبح به فرودگاه برود. 
عادت داشت روزی یکی، دو بار با مادرش تلفنی 
صحبت کند و اگر قرار بود گزارش اش پخش شود 
زنگ می زد و ساعت پخش اش را می گفت. مادرش 
هم زمان پخش گزارش ها، با عشق و عالقه زیادی 
جلوی تلویزیون می نشست. آن روز سوار تاکسی 
بودم که خبر ســقوط هواپیمایی اطراف میدان 
آزادی را شنیدم. به محل کار دخترم رفتم و از او 
سراغ برادرش را گرفتم اما او از علیرضا بی خبر بود. 
سراغ دوستانش در شــبکه خبر رفتم ولی جواب 
درست و حسابی نشنیدم و برای همین به طرف 
خانه رفتم. وقتی نزدیک شــدم، دیدم جلوی در 
خانه شلوغ اســت. من اصاًل متوجه نمی شدم چه 
خبر است. گویا همان زمان شبکه خبر گزارشی از 
غواصی های علیرضا را پخش کرده و خبر شهادتش 

را داده بودند.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهدا؛  ستاره های عشق و ایثار


