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مکه، کربال، مشــهد. همین که پدر و مادر پیرش را 
شــاد می دید برایش دنیایی ارزش داشت. داریوش 
خصلت دیگری هم داشت که بیشتر باعث خوشحالی 
بچه ها می شد. هر بار که سفر کاری می رفت با کوهی 
از سوغات برمی گشت. هیچ کس را از قلم نمی انداخت. 
می گفت: »هدیه دادن دل ها را به هم نزدیک می کند.« 
همسرش می گوید: »سفرهای داریوش زیاد بود. شهر 
به شهر، کشور به کشور. خیلی جاها رفت؛ افغانستان، 
ارمنستان، عراق، سوریه و فلسطین. از افغانستان هم 
هدیه می آورد.« شهید درســتی با آن هیبت جدی 
و روحیه نظامی، دل رئوفی داشــت. حواســش به 
دوروبری هایش بود. اینکه فالن فامیل در چه شرایطی 
زندگی می کند؟ آیا وضع مالی اش خوب است یا نه. 
کافی بود به گوش اش برسد کسی مشکلی دارد سریع 
دست به کار می شــد تا گره کارش باز شود. باریکانی 
کارهای خیری که او انجام داده را به یاد می آورد؛ »با 
چند تن از دوستان خیریه کوچکی راه انداخته بودیم. 
داریوش همیشــه می گفت من را هم در کار خیرتان 
شریک کنید. حمایت مالی می کرد. اگر کسی بیکار 
بود و رو می انداخت با اعتباری که پیش دوســتانش 
داشت زمینه کارکردن را فراهم می کرد. بعد از شهادت 
داریوش یکی از دوستان صمیمی اش به ما گفت خبر 
ندارید و نمی دانید دست چه کسانی را گرفته است.« 
یک بار یکی از اقوام از او پول قرض گرفته بود. قرار بود 

زود پــس بدهد. اما مدتی گذشــت و خبری 
نشد. مادرش گفت داریوش من این بنده خدا 

سرباز صفر رهبر
شهید جاویداالثر »داریوش درستی« ؛ سرداری که گمنام زندگی کرد و بی نشان ماند

چند روایت کوتاه از زندگی سردار شهید حسن باقری

فرمانده جوان و باتدبیر

من جارو می کشم 
علی ناصری: »یک روز در جلسه نشسته بودیم. حمید معینیان 
که به تهران و خانه  حسن باقری رفته بود تعریف می کرد که پدر 
و مادر حسن در خانه بودند. وقتی حسن رفت چای بیاورد پدر 
حسن پرســید: »آقا عذر می خواهم، شما با حسن همکاری؟« 
گفتم: »بله من معاون آقا حسن هستم.« گفت: »معاون؟ خوب 
حسن چه کاره هست که معاون دارد؟« گفتم: »چطور؟« گفت: 
»ما هر چه از حسن می پرسیم توی سپاه چه کاره ای؟ می گوید 
من جارو می کشم.« بعد از من پرســید: »تو چکار می کنی؟« 
گفتم: »ایشان درست می گوید و جارو می کشد. من پشت سرش 

تی می کشم.« خیلی خندیدیم.« 

نیروی بدون رقیب بود 
علیرضا عندلیب: »حســن تقریباً یک نیروی بدون رقیب بود. 
به لحاظ اطالعاتی که داشت فوق العاده به مسائل نظامی مسلط 
بود و قدرت پردازش داشت. آن چیزی که آدم هایي مثل من را که 
چندان عالقه ای به مسائل نظامی نداشتیم به حسن عالقه مند 
می کرد، تسلط و احاطه اش به مسئله بود. یعنی وقتی مسئله ای 
را تحلیل یا بیان می کرد، نمایش ظاهری یا پوســته یک چیز 

بدون عمق نبود بلکه در ذهنش تبدیل به یک بسته کامل شده 
بود که در آن هم ابعاد انسانی بود و هم ابعاد معنوی. شخصیت 
فوق العاده ای داشت و احساس می کردی وقتی با این آدم باشی 
از او چیز یاد می گیری. در جلســات یا بعد از آن وقتی با حسن 
صحبت می کردید اوج نشــاط، تالش، فعالیت، قابلیت و بروز 
استعداد را می دیدید. انگار دائم شارژ داخلی می شد. بااینکه من 
خودم یک آدم به لحاظ ژنتیک بیش فعال و شــلوغ هستم، ولی 
پیش حسن دیگر کم می آوردم و می گفتم این دیگه کیه! ولی 
ُحسن داستان به این اســت که او همه فعالیتش در یک کانالی 
مدیریت شــده بود که این بیش فعالی مخرب نشده و همه اش 
سازنده و همه انرژی مثبت بود. امکان ندارد که شما یک کسی 
را پیدا کنید که با حسن برخورد داشته باشد و انرژی مثبت از او 
نگرفته باشد. در جلسه اش، در راه رفتنش، وقتی داخل ماشین 
است... یادم هست با حسن داخل یک لندکروز بودیم. حسن بغل 
دست من خوابیده بود. توی این تپه ها و جاده های پردست انداز 
که می رفتیم، کلــه اش این طرف و آن طــرف می افتاد. یعنی 
خوابش هم آرام نبــود. این کله 30ســانت می آمد این طرف، 
30ســانت می رفت آن طرف. می رفت باال، می آمد پایین. من 

مانده بودم که او چطور در این وضعیت خوابیده!«
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ماهورا
سال های جنگ در کشور ما آنقدر قصه و حماسه ناشنیده دارد که تا 
سالیان سال بتوان از دل آنها سوژه ای به دست آورد و فیلم ساخت. 
فیلم سینمایی»ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد، از فیلم های 
دفاع مقدسی است که به وقایع روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی در 
روستایی مرزی می پردازد. داستان فیلم به عملیات خاص و جبهه 
اختصاص ندارد. شخصیت های داستان، افرادی معمولی هستند؛ 
چند روستایی که کارشان شکار مرغابی و قاچاق نزدیک مرز است 
و یکباره با جنگ مواجه می شوند. با شروع جنگ، ماجراهایی رقم 
می خورد و آنها که تا دیروز مرغابی شکار می کردند برای دفاع در 
مقابل حمله دشمن، با عراقی ها درگیر می شوند. »ماهورا« درباره 
عشق، زندگی، آیین ها و سنت های ایرانی در جنوب ایران است 
درحالی که جنگ سایه خود را بر سر روستا انداخته و همه  چیز 
را تحت تأثیر قرار داده است. حمید زرگرنژاد، ویژگی این فیلم را 
نســبت به بقیه فیلم های حوزه دفاع مقدس، پرداختن به نقش 
مردم در دفاع مقدس می داند.  ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره 
کیان افشار، کامران تفتی، احمد کاوری، محسن افشانی، مهدی 
صبایی، مونا فرجاد، مالک ســراج، یوســف مرادیان و داریوش 
ارجمند از بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده اند. 
تهیه کنندگی فیلم برعهده علیرضا جاللی و حمید آخوندی است، 
فیلم های سینمایی و پرمخاطب »روز سوم« و »سفر به چذابه« 

ازجمله آثار موفق این دو محسوب می شود.

یادگاران
جنگ بــه روایت فرماندهان 
دفاع مقدس، موضوع اصلی 
مســتند »یادگاران« است. 
فرماندهــان دفاع مقدس در 
این مستند، به روایت و بررسی 
حضور اقشار مختلف در جبهه 
و همچنین بیــان تجربیات 

خود از دوران دفاع مقدس می پردازند. این مستند در چند بخش 
تهیه شده است و در هر قســمت به یکی از سرداران دفاع مقدس 
اختصاص دارد. ســردار سرتیپ پاســدار مرتضی قربانی، سردار 
شهید همدانی، سردار ســرتیپ حبیب سیاری به بیان تجربیات 
خود از دفاع مقدس می پردازد. »یادگاران« کاری از بنیاد فرهنگی 
روایت فتح است و نویسندگی آن را زنده یاد نادر طالب زاده برعهده 
داشته است. این مســتند از طریق سایت عمار یار قابل دسترسی 

است.

 سردار بهمن کارگر
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفاع مقدس تاکنون با روحیه جهادی و 
انقالبی در عرصه تبیین و ترویج فرهنگ 
و ارزش های دفاع مقدس گام برداشته 
اســت. در ایــن راه همــه دســتگاه ها و 
نهادهــای دولتــی از مــا حمایــت و 
پشــتیبانی کرده انــد کــه صــدا و ســیما 
همــواره در خط مقــدم ترویــج فرهنگ 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس بوده و 
انصافــاً در ایــن عرصه گام هــای مثبت 

و مؤثری برداشته است.  دفاع پرس

 سردار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه

مســابقات بین المللــی نظامــی و تبــادل 
تجــارب و دیــدن بعضــی از تاکتیک هــا   
می توانــد در ایجــاد آمادگــی رزم، بســیار 
مؤثر باشــد. امســال تالش تیم جمهوری 
اســالمی ایران در مســابقه تک تیراندازی 
موجب شــد تا نســبت به ســایر رقبا مثل 
چین و روســیه امتیــاز بهتری کســب کند 
و این در حالی است که هر تیم با فرهنگ 
تاکتیکــی، عملیاتــی و تجهیزاتــی خــاص 
خود در مسابقات شرکت می کند. تبادل 
تجــارب و دیــدن بعضــی از تاکتیک ها در 
چنیــن مســابقاتی می توانــد در افزایــش 
آمادگی رزم آن کشــور بسیار مؤثر باشد. 

خبرگزاری صدا و سیما

فراخوان جذب نیروی متخصص 
برای تفحص پیکر شهدا

فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودان ستاد کل 
نیرو های مسلح از جذب نیروی متخصص مهندسی 
رزمی، امدادگر و تخریبچی برای تفحص شــهدا 
خبر داد. سردار سیدمحمدباقر زاده درباره این خبر 
گفت: »برای تفحص پیکر شــهدا نیاز به نیروهای 
متخصصی داریم که کار کردن با بیل مکانیکی و 
لودر را بلد باشــند. خیلی از آنها نیروهای باتجربه 
مهندســی رزمی دوران دفاع مقدس هستند که 
تجربه خوبی از دوران جنگ دارند.« به گفته سردار 
باقرزاده، نیروهای کاربلد که سالمت جسمی دارند 
می توانند برای همکاری به دفاتر بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها مراجعه کنند. 
او در ادامه افــزود: »همچنین از امدادگران دعوت 
به همکاری می کنیم. کسانی که اشراف کامل به 
کمک های اولیه دارند. چرا که گاهی حین تفحص 
دوســتان دچار جراحت شــده و باید سریع مداوا 
شوند.« از دیگر افرادی که می توانند برای تفحص 
پیکر شــهدا همکاری کنند تخریبچی ها هستند 
که بتوانند معبرها را باز کنند. سردار باقر زاده با بیان 
اینکه جوانان مخلص مشروط بر اینکه از طرف مراکز 
آموزش نظامی تأییدیه رســمی آموزش حرفه ای 
داشته باشند هم می توانند به این جمع بپیوندند، 
افزود: »یکی از مشخصات کار تفحص طاقت فرسا 
بودنش هست، هم به لحاظ جسمی که جسم در 
گرما و شرایط دشوار خسته می شود و هم به لحاظ 

روحی طاقت فرساست.«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خـبر

معرفی فیلم

معرفی مستند

معرفی کتاب

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک های نظامی، 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

اســتاد با تجربه دانشــگاه امام علی)ع(، غواص 
دوره دیده بلژیک، مربی نیروهای مخصوص سپاه و 
در یک کالم سردار دالوری که با تاکتیک های نظامی دشمن را به زانو در می آورد. بیان خدماتش به این 
کشور اگرچه طومار طویلی می خواهد اما تا زمان حیاتش نه با کسی از درجه نظامی اش گفت و نه حرفی 
درباره فعالیت هایش زد. معتقد بود خدا شاهد اعمال و کارهای بندگانش است و همه  چیز را می بیند برای 
همین دلیلی نمی دید به دوست و آشنا چیزی بگوید. همیشه می گفت: »سرباز صفر رهبرم«. سردار 
داریوش درستی بعد از 30سال خدمت به جای اینکه خود را بازنشسته کرده و باقی عمر را با خانواده به 
خوشی سپری کند، با شروع حمله تکفیری ها به سوریه رفت. می گفت: »عمری یا حسین نگفته ام که حاال 
نسبت به بی حرمتی به ساحت مقدس حضرت زینب)س( بی تفاوت باشم.« او 4سال در سوریه دالورانه 
جنگید و سرانجام در شهریور سال 1395بر اثر اصابت گلوله به پهلویش به شهادت رسید. به مناسبت 

ششمین سالگرد شهادت او با زهرا باریکانی، همسر و محمدرضا و حامد 2فرزندش گفت وگو می کنیم.

تصویر قاب گرفته شهید، تنها زینت خانه اوست. مایه 
دلخوشی برای اهل خانه به شمار می آید. همسرش 
عادت دارد مثل روزهایی که داریوش در کنارش بود 
با او حرف بزند. آن وقت ها با خودش صحبت می کرد 
و حاال با عکســش. داریوش برای همسرش رفیقی 
بود که دیگر نیست. باریکانی با دیدن تصویر مردش 
به یــاد خوش اخالقی او می افتــد و اینکه هیچ وقت 
چهره اخم آلود او را ندید. می گوید: »داریوش دوست 
صمیمی ام بود. یک یاور همه  چیز تمام. عادت داشتم 
هر چــه در روز برایم اتفاق می افتــاد برایش تعریف 
می کردم. ساعت ها حرف می زدم او مشتاقانه می شنید. 
اگر هم نیاز به راهنمایی بود این کار را می کرد.« زندگی 
مشترک آنها 27سال طول کشید که برای باریکانی 
انگار 27روز بوده است. جز خاطره خوش چیز دیگری 
به یادش نمی آیــد. از نحوه آشنایی شــان می گوید: 
»همکارم واسطه آشــنایی من و داریوش بود. با هم 
در یک مدرسه تدریس می کردیم. در جلسه آشنایی 
گفت که حجاب خیلی برایش مهم است. خب برای 
من هم مهم بود. به مادیات توجهی نداشتیم نه من و نه 
او. زندگی مان را خیلی ساده شروع کردیم. داریوش در 
خانه خیلی انعطاف پذیر بود. پا به پای من در کارهای 
خانه کمک می کرد؛ از خرید تا ســبزی پاک کردن. 

کار باید برای خدا باشد

محمدرضا درستی، پسر بزرگ شــهید، پدرش را مردی خوددار و سرسخت معرفی مکث
می کند. او خاطرات زیادی با پدر دارد و می گوید: »کارهایش را معموال خودش انجام 
می داد چون دوست نداشت کسی را به زحمت بیندازد. وقتی می خواست به ماموریت 
برود با موتور او را تا مسیری می رساندم. چمدان را روی یک پا و کوله را روی پای دیگرش 
می گذاشت. سخت بود وقتی می گفتم چرا سرباز برای بردن شما نمی آید، می گفت کار 

باید برای خدا باشد. در گمنامی باشد بهتر است.«

را ببینم حتما به او می گویم. اما داریوش گفت: »اگر 
داشت که زودتر پس می داد. شما حرفی نزنید. نکند 

خجالت بکشد.« 

مربی گمنام و سردار بی نشان
سردار درستی از نیروهای مخلص سپاه بود و 8سال 
دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشت. چند باری هم 
مجروح شده بود اما هیچ وقت دنبال اینکه جانبازی 
خود را به ثبت برساند نبود. او دوره غواصی را در بلژیک 
آموزش دیده بود. در فنون نظامی آنقدر تبحر داشت 
که به عنوان نیروی مخصوص ســپاه در دانشگاه امام 
علی)ع( درس مدیریت استراتژیک تدریس می کرد. 
با اینکه از نظر نظامی رتبه باالیی داشت اما هیچ وقت 
درجه خود را نصب نمی کرد. همیشه می گفت سرباز 
صفر رهبر هستم. ادعایی نداشت. باریکانی می گوید: 
»او یکی، دو سال آخر خدمتش را به سوریه رفت. نام 
جهادی اش ابوحامد بود. 4سالی هم در سوریه جنگید. 
با اینکه بازنشسته شده بود اما باز هم در سوریه ماند. 
همرزمانش تعریف می کردند او شــب ها در ســنگر 
رزمنده ها پیش نیروهایش می خوابید. صبح زود هم 
یکی یکی به سنگرها سر می زد تا از سالمت نیروهایش 
مطمئن شــود. همرزمانش می گفتند وقتی بچه ها 
صدای او را از پشت بی ســیم می شنیدند انگار جانی 

دوباره می گرفتند.« 

روزی که سردار شهید شد
9شهریور سال 1395، سردار درستی به عنوان مسئول 
عملیات خط در استان حماه سوریه با گروهش به تل 
ناصریه رفت. حین عملیات بر اثر اصابت تیر به پهلویش 
به شهادت رســید. به دلیل حضور نیروهای تکفیری 
پیکرش آنجا ماند و داعشــی ها گفتند در ازای دادن 
منطقه ای از سوریه پیکر او را برمی گردانند. محمدرضا 
و حامد پسرانش راضی به این کار نشده و گفتند: »این 
همه شــهید دادیم که بی حرمتی به ساحت مقدس 

حضرت زینب)س( نشود.« 

 شهید حسن باقری از فرماندهان جوان، سلحشور و باتدبیر دوران دفاع مقدس بود. 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

حضور فیزیکی او در جبهه از یکم مهر سال 1359آغاز شد و با شهادت در 9بهمن 
سال 1361در منطقه فکه به پایان رسید، اما یاران و همراهانش از 28 ماه حضورش 
در جبهه خاطرات فراوانی دارند که بخشی از آنها به شناخت شهید باقری از دشمن و چیرگی او بر منطقه جغرافیایی جنگ برمی گردد. 
شهید باقری برای تشکیل اطالعات عملیات و واحدهای تخصصی ترجمه اسناد و آرشــیو جنگ تالش کرد و با کادر سازی  و تربیت 
فرماندهان تأثیر گذار و کارآمد نقشی اساسی در دوران حضورش ایفا کرد. در کتاب روایت زندگی حسن باقری که به کوشش سعید 
عالمیان و توسط مؤسسه شهید باقری چاپ شده، خاطرات همرزمان و اعضای خانواده اش گردآوری شده است. چند خاطره از دوستانش 

که در جلد اول این کتاب چاپ شده را می خوانیم:

تسلط کاملی بر منطقه داشت
سیدمحمدعلی شیخ االسالم: »بعد از دومین حمله عراق به سوسنگرد 
به اهواز رفتیم تا دو دستگاه بی سیم تحویل بگیریم. هنگام بازگشت به 
سوسنگرد چند ساعتی در جاللیه و ورودی سوسنگرد گیر کردیم. تعدادی 
گلوله توپ و تانک کنارمان خورده بود و حال خوبی نداشتیم. خواستیم 
چند ساعتی به سپاه حمیدیه برویم و استراحتی کنیم. دیدیم یک جیپ 
آهو ایستاده و یک نفر کنار آن عالمت می دهد. نزدیک تر که شدیم دیدیم 
آقای مهندس غرضی، استاندار خوزستان به همراه یک جوان الغر اندام 
و کم سن وسال است. آقای غرضی را می شناختم، اما نخستین بار بود آن 
جوان را می دیدم. آقای غرضی پرسید: »از سوسنگرد چه خبر؟ عراقی ها 
کجا هستند؟« من به ایشان توضیح می دادم. بعد از یکی دو ساعت دیدم 
آن جوان توضیحات بیشتری خواست. من به ایشان توجه نکردم و به آقای 
غرضی پاسخ می دادم. آن جوان نقشه ای دستش بود و آنچه را که می گفتم 
همان لحظه روی نقشه پیاده می کرد. با سؤاالت خود تعداد تانک ها و محل 
استقرار آنها و محل توپخانه دشمن را روی نقشه پیاده کرد. من همچنان 
به آقای غرضی توضیح می دادم. آقای غرضی وسط حرفم آقای باقری 
را معرفی کرد و گفت: »به ایشان توضیح بده.« من همین کار را کردم. 
حسن باقری در ابتدا بعضی اسامی را که به اشتباه می گفتم تصحیح و با 
من بحث می کرد. خب این برای من که 3-2 ماه توی جنگ و سوسنگرد 
بودم سنگین بود، اما یک مقدار که گذشت متوجه شدم او تسلط کاملی 
بر منطقه دارد و صدای گیرایش ما را گرفت. متوجه شدم که در پس این 

ظاهر نحیف، یک شخصیت بزرگ پنهان است.«

وقتی ماموریت می رفت خرید خانه را انجام می داد که 
مبادا در نبودش من به زحمت بیفتم. اینها توجه یک 

مرد به همسرش را نشان می دهد.« 

از افغانستان هم هدیه می آورد!
شهید درســتی اخالق های خاص خودش را داشت. 
بیشتر از هر چیز به صله رحم اهمیت می داد. معتقد بود 
که شیطان از نفاق و دوری لذت می برد برای همین با 
رفت وآمد همه تالش اش را می کرد که نگذارد رابطه ها 
سرد شــود. حتی برای دیدن اقوام، صدها کیلومتر 
رانندگی می کــرد و به اردبیل می رفــت. او به پدر و 
مادرش توجه ویژه ای داشت. می دانست دل مهربان 
دختران اُ. پی. دیآنها با سفر زیارتی شاد می شــود راهی شان می کرد؛ 

لیال محمدی، در کتاب »دختران 
اُو. پی. دی« خاطرات زنی آبادانی 
به نــام مینا کمایــی از روزهای 
پرتالطــم دوران دفاع مقدس)از 
سال 1359 تا 13۶4( را به رشته 
تحریر درآورده است. مینا کمایی 
از دختران شجاع آبادان بود که 
پس از شــروع جنگ تحمیلی 
به رغم ناامنی شــهر، در آبادانی 
که زیر آتش توپ و خمپاره بود 

ماند و همراه تعدادی از دوستانش کار امدادرسانی به مجروحان 
را انجام داد. او با جمعی از دوستانش، امدادگری را در بیمارستان 
امام خمینی )ره( شرکت نفت به داوطلبان آموزش می دادند و در   
همان سال با تأسیس بسیج خواهران آبادان، همراه با دوستانش 
که به دختران اُو. پی. دی معروف شده بودند، به فعالیت در بسیج 
می پرداخت و برای امدادگری و واکسیناســیون به روستاهای 
اطراف آبادان می  رفــت. کمایی و همراهانش خطــر را به جان 
خریدند تا بــه دیگران کمک کنند و مایه دلگرمی باشــند. مینا 
کمایی در این کتاب خاطرات خود را بازگو کرده است و خواننده 
را به روزهای آغاز تجاوز رژیم بعث عراق به ایران اسالمی می برد. 
خاطراتی از دوران کودکی، زمان تحصیل در مدرســه و پیروزی 
انقالب اسالمی، فعالیت طرفداران گروه خلق عرب برای تصاحب 
خرمشهر، عضویت در جبهه حزب اهلل در مدرسه، پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و رویارویی با گروه های مجاهدین خلق)منافقان(، 
خلق عرب و کمونیست ها، شرکت در کالس های مختلف عقیدتی 
و سخنرانی های مذهبی، به شهادت رسیدن خواهر نوجوان راوی 
توسط منافقان در اصفهان، دیدار با امام خمینی)ره(، پذیرایی از 
خانواده شهدا در هتل بهبهان، انفجار انبار دارویی بیمارستان نفت 
توسط عراقی ها و وضعیت شهر خرمشهر پس از آزادی، عمده موارد 
مطرح شده در این خاطرات است.  این کتاب توسط انتشارات سوره 
مهر چاپ شده و حاصل 11 ساعت مصاحبه با راوی )مینا کمایی( 
است. با خواندن آن می توانید با گوشــه ای از سختی ها، تلخی و 

شیرینی های امدادرسانی در شرایط جنگی آشنا شوید.
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »عادتمان شده بود هر وقت 
می خواستیم به جایی برویم همین که سوار وانت یا ماشین های 
نظامی می شدیم دســته جمعی آوازهای مختلفی می خواندیم. 
به قول بچه ها بــرای خودمان گروه کــر راه انداخته بودیم. بین 
مردم آبادان، بیمارستان شــرکت نفت امام خمینی)ره( معروف 
شــده بود به O.P.D به همین دلیل بچه های شرکت نفت به ما 
 .  O.P.D که در این بیمارستان امدادگر بودیم می گفتند دختران
بخش ما 9سایت بزرگ داشــت که پر از مجروحان ضربه مغزی 
بود. از زمانی که دکتر عادل از تهران به بیمارستان آمده بود هیچ 
مجروح ضربه مغزی به شهادت نمی رسید، دکتر عادل آنها را زنده 

نگه می داشت...«.

غریبه
کتــاب »غریبــه« از ســری 
داستان های »قصه فرماندهان« 
به زندگی شــهید یداهلل کلهر 
اشاره می کند. داوود بختیاری 
نویســنده آن با بهره گیری از 
خاطرات دوستان و همرزمان 
این کتاب را نوشته است. شهید 
یداهلل کلهر در ســال 1333در 
روستای باباسلمان شهریار به 
دنیا آمد. او بعــد از گذران دوره 

ابتدایی به دلیل نبود امکانات تحصیلی در روستا نتوانست وارد 
دبیرستان شــود. از این رو پی کار رفت. در بحبوحه انقالب به 
صف انقالبی ها پیوست و با گروهی از جوانان اقدام به تصرف 
پادگان »باغشاه« کرد. پس از شروع جنگ تحمیلی، گروهی از 
پاسداران سپاه کرج را ساماندهی کرد و با پذیرفتن فرماندهی 
آنها راهی جبهه های »سرپل ذهاب« و »گیالن غرب« شد. او در 
سال 13۶1 یک دوره فشرده تخریب و مربیگری را در پادگان 
امام حسین)ع( گذراند و در اردیبهشت 13۶3 همراه گروهی 
به سوریه و لبنان اعزام شد. شهید کلهر سرانجام در اول دی ماه 
سال 13۶5در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید. در بخشی از 
کتاب »غریبه« می خوانیم: »انگار مهتاب چراغ آسمان دهکده 
بود و پرتوی نقره ای فام ماه هدیه ای بی دریغ نسیم مالیمی روی 
کوه و دشت می تابید. روستای بابا سلمان غرق در شادی بود 
زن ها نقل و شیرینی خانگی پخش می کردند خوشحال بودند 
زن درحالی که نوزاد را به سینه گرفته بود دعایی را زیر لب زمزمه 
می کرد مردها در جای دیگری نشســته بودند و دهان گرمی 
می کردند قدمش خیر باشد. مرد در اندیشه نامی برای فرزندش 
بود نامی که با بیان آن همیشه لطف خدا درنظرش مجسم شود 

یداهلل نامی بود که پدر و مادر از آن خشنود بودند.« 


