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 امیر فوالدی
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس ارتش 

حماســه های دوران دفاع مقدس سرمایه 
عظیم ایــن ملت ســرافراز اســت کــه باید 
برای تمامــی نســل ها بازگو شــود. حضور 
بیــش از ۲میلیــون و ۶۴۰ هــزار ســرباز در 
جبهه ها و تقدیم بیــش از ۴۰ هزار شــهید 
وظیفــه نشــانگر آن اســت کــه جوانانی با 
شور و حال با لبیک به ندای ولی فقیه زمان 
و برای دفاع از آرمان های انقالب اسالمی 
از همه تعلقات خاطر خود گذشتند تا پرچم 
پرافتخار ما همواره در اهتزاز باشــد و شما 
ســربازان و هر که لباس مقدس ســربازی 
بــه تــن دارد، وارثــان ایــن فرزانــگان تاریخ 
هستند که باید برای ادامه راه آنان تالش 

کنند. دفاع پرس

 حمزه علی کاویانی
جانشین فرماندهی نیروی دریایی 

راهبردی ارتش
تکنولــوژی ســاخت زیردریایی هــای 
پیشرفته که تنها چند کشور توانمندی 
ســاخت آن را دارند در اختیــار جمهوری 
اســالمی ایــران اســت. در برهــه ای از 
زمان با کمبود تجهیزات دفاعی دریایی 
مواجه بودیم اما امروز به همت جوانان 
و دانشمندان ایران اسالمی توانسته ایم 
انواع شــناور ها و زیرســطحی ها را تولید 
 کنیم و در ساخت موشک هایی خودکفا 
شــویم کــه برد شــان از ۳۰۰ تــا ۲ هــزار 

کیلومتر است. ایرنا
مژگان مهرابیگزارش

روزنامهنگار

سال ها از شهادت پســر جوانش می گذرد و داغ 
فراغی که بر دلش نشســته مثل روز اول جسم 
و جانش را می ســوزاند. انگار خیــال ندارد این 
آتش گر گرفته در وجود مادر رو به افول بگذارد؛ 
به خصوص حاال که سن و ســالی از او گذشته و پا 
به دوره سالخوردگی گذاشــته است. هر روز که 
می گذرد گویی دردی که به جانش افتاده بیشتر 
بی تابش می کند. می گوید: »من مظلوم ترین مادر 
شهیدم.« حق دارد برای گفتن این ادعا. چرایی اش 
به کابوس شبانه ای برمی گردد که 39سال هر شب به 
سراغش می آید. او تنها مادری است که مثله شدن 
جگرگوشه اش به دست کومله ها را با چشم های خود 
دیده است. فیروزه شجاعی، مادر شهید یوسف 
داورپناه از 5شهریور سال 1362 این درد جانسوز 
را با خود یدک می کشد. اما نکته دردناک تر اینکه 
کمتر کسی او را می شناسد و خبر از حال بدش دارد. 
مادر شهید داورپناه اسطوره ای است برای زنان این 
سرزمین؛ کسی که صبر را به زیباترین وجه خود 

معنا کرده است. پای صحبتش می نشینیم.

شرایطروحیمناســبینداردوهمچنینحوصله
چندانیبــرایگفتوگو.اماعطوفــتوجودیاش
مانعازاینمیشــودکهدربارهیوسفحرفینزند.با
همانلهجهزیبایکردیلببهسخنبازمیکند.به
سالهایپیشبرمیگردد؛زمانیکهدرمحلهچاهی
ارومیهساکنبودند.خودشمیگوید:»یوسفبیشتر
مسجدحضرتموسیبنجعفر)ع(میرفت.محصل
کهبودواردسپاهشد.چوندرسمیخواندنیمهوقت
درسپاهکارمیکرد.«سال62بودوجنگدراوجخود.
یوسفوقتیبهخانوادهاشگفتمیخواهدبهجبهه
برودمادررویخوشینشــاننداد.دلشبهاینکار
رضانبود.بهاوگفت:»یوسفتودانشآموزممتازی
هستیدوستدارمدانشــگاهبرویدرستراادامه
بدهی.«امایوســفجوابداد:»جنگکهتمامشد

دانشگاههممیروم.«اومرتبجبههمیرفتوهربار
همزخمیبرمیگشت.یکبارکهآمدنشطولکشید
مادردلنگرانبهمقرســپاهرفتوگفت:»خبریاز
بچهامندارم.خیلیوقتهخانهنیامدهاست.«مسئول
مقرسپاهساعتیازاینپایگاهبهآنپایگاهپرسوجو
کردوآنچهدستگیرششداینکهیوسفدربیمارستان
تبریزبستریاست.مادرسراسیمهبهآنجارفت.یوسف
رادیدکهبهعصاتکیهدادهوبهدوستانمجروحش
کمکمیکند.اوتــامادررادیدگفــت:»اینجاچه
میکنی؟برایچهآمدی؟«امامادربهجایپاسخدادن
پسررادرآغوشگرفتوصورتشرابوسهبارانکرد.
یوسفخودراکنارکشــیدوگفت:»مادرخیلیاز
مجروحانیکهاینجاهستندازخانوادهخوددورندیا
مادرندارند.اینکاررانکن.مبادادلشکستهشوند.«

قربانی کین کومله ها 
شهریورسال1362بود.یوسفدرعملیاتوالفجر2
غوغاکردهبودبرایهمینفرماندهاشمهدیباکری
برایشچندروزمرخصیتشویقیدرنظرگرفت.اوهم
بیفوتوقتساکخودرابستوراهیارومیهشدتا
بتواندمادرراببیند.اماوقتیبهآنجارسیدمتوجهشد
پدرومادرشبرایبرداشتمحصولبهروستایشان
درســقزرفتهاند.بهخانهخواهرشرفتتاخستگی
راهازتنبگیردوبهروستایآباواجدادیشانبرود.
ازظهرگذشتهبودکهبهروستارسید.انتظارداشت
مادربادیدناوخوشحالشودامااینطورنشد.مادر
دلیلبرخوردخودراتعریفمیکند:»وقتییوسفرا
بالباسسپاهیدیدمدلمآشوبشد.بهاوگفتمشمابا
لباسسپاهبهاینجاآمدی؟نمیدانیروستاپرازکومله
است؟یوسفازحرفماجاخورد.گفتمامانناراحتی
برگردم.گفتمنهمادرجاننگرانتوهستم.وگرنهاز
دیدنتخوشحالم.«مادرمرغوپلوییبرایشامدرست
کرد.امایوسفخستگیرابهانهکردوبدونخوردن
شامخوابید.بهمادرهمسپردکهبراینمازصبحاورا
بیدارکند.یوسفخوابیدامامادرنه.خوابشنمیبرد.
دلهرهدستازسرشبرنمیداشت.حقهمداشت.
صدایپايآدمهاییکهدرکوچهرفتوآمدمیکردند
لحظهایقطعنمیشد.برایهمینباالیبامرفتتا

نگاهیبهکوچهبیندازد.دیدکوملهها
باچراغقوهبههمعالمتمیدهند.
دلشهریریخت.بیتابیاشبیدلیل
نبود.بامروراینخاطــرات،حالش
دگرگونمیشودانگارکهکابوستلخ
هرشبشرادیدهباشد.ادامهمیدهد:
»چیزیبهرویخودنیاوردمویوسف
رابراینمازبیدارکردم.وضوگرفتو
مشغولنمازشدکهناگهانازباالی

دیوارکوملههامثلموروملخداخلحیاطریختند.
بااسلحهباالیسرمانایستادند.یکیشانبهیوسف
گفت:»برایخمینینمازمیخوانی؟!«یوســفهم
جوابداد:»اوالخمینینــهوامامخمینی.دومامن
برایخدانمازمیخوانم.«یکیازکوملههااسلحهرا
رویسینهمنگذاشتوگفت:»توهمکهحزباللهی
هستی؟برایســپاهیهاناندرستمیکنی.«آنها

همهچیززندگیمارامیدانستند.«

یک نفر کشته شود بهتر است تا ده ها جوان 
یوسفکهپریشانیمادرشرادیدبهکوملههاگفت:
»شــمابامنکارداریدمــادرمرارهاکنیــد.«آنها
بیرحمانهیوسفراجلویچشمخانوادهکتکزدند.
پدربیتابشــدومادرهمدستکمیازهمسرش
نداشت.شجاعییادآنشبشوممیافتد؛»منافقان
دستهاییوسفرابستندوهمینکهمیخواستنداز
داخلحیاطبیرونببرندیوسفبهآنهاگفتمنرااز
داخلروستانبرید.گفتندترسیدی؟!گفتنمیخواهم
زنانودختراناینجافکرکنندشمابهروستااحاطه
دارید.بچهامراباخودشــانبردند.دلمآرامنگرفت
مقداریطالباخودمبرداشتموبهمقرکوملههابردم.
باخودمگفتمشــایدطالهاراببینندیوسفراآزاد
کنند.«مادرواردساختمانمقرشد.روبهفرماندهشان
گفت:»یوسفمرابردیدحداقلبگذاریدیکلحظهاورا
ببینم.«بعدازاصرارزیاداجازهدادندداخلاتاقشود.
اویوسفرادرحالیدیدکهدورتادورشکوملههابا
اسلحهایستادهبودند.نزدیکپسرشدوآرامدرگوش
اونجواکرد:»میخواهمجایکوملههارابهبچههای
سپاهبگویمتابهکمکبیایند.مقداریطالهمآوردهام

بهآنهابدهمتاتوراآزادکنند.«یوسف
ابروانشرادرهمگرهدادوگفت:»طال
بهاینهابدهیدتاپولشراصرفخرید
اسلحهبرایکشتنرزمندههاکنند؟به
نیرویسپاههمحرفینزنچونبرای
بچههاکمینگذاشتهاند.میخواهند
همهراقتلعامکنند.یکنفرکشته
شودبهترازایناستکهدههاجوان

اینمملکتشهیدشوند.«

چادرم خلعت آخرت دردانه ام
مادررابیرونکردند.بهیوسفگفتنداگربهمسجد
برودودربــارهرهبرشبدبگویــدوتوهینکنداورا
آزادمیکنند.یوسفهمقبولکرد.بهمسجدرفت.
جایســوزنانداختننبود.مردمگــوشتاگوش
نشستهبودند.یوسفشــروعکردبهصحبتکردن.
ازامامخمینــی)ره(گفت.ازرهبرش؛ازکســیکه
استقاللرابهاینکشورهدیهکردهبود.آنقدردرباره
محاسنایشــانحرفزدکهکوملههااوراازمسجد
بیرونآوردند.بدنشراباســیگارسوزاندندتاتنبیه
شود.ساعتیبعدصدایرگبارتیربلندشد.صداخبراز
اتفاقبدیمیداد.یکیازکوملههابهدرخانهشانآمد.
گفت:»پسرتراکشتیم.«پدرباشنیدناینخبردنیا
رویسرشچرخیدورویزمینافتاد.مادرسراسیمه
بهمقرکوملههارفت.یوسفرادیدکهتیربارانشده
است.رویسینهاشپرازجایچاقو.بایادآوریصحنه
شهادتیوسفمنقلبمیشود:»هیچجایبدنش
سالمنبود.منراباپیکریوسفیکشبانهروزدراتاقی
تنهاگذاشتند.گریهکردمکهالاقلبگذاریداورادفن
کنم.قبولکردند.امابهشرطاینکهخودماینکاررا
انجامدهم.منماندموپیکرمتالشیشدهیوسف.«
اوزمینرامیکنــدوگریهمیکرد.نــهآدابدفن
میدانستونهنمازمیترابهیادداشت.ذهنشپاک
شدهبودازهمهچیزانگار.میگوید:»کفننداشتم.
چادرمرادوربدنپســرمپیچیدم.چادرسیاهمشد
خلعتآخرتدردانهام.بعدهماورادرخاکگذاشتم.
منازهمهبیکستربودم.نهبهیوسفآبدادمونهاو

رادیدمونههیچچیزدیگر.«

روایت مظلوم ترین مادر شهید
»فیروزهشجاعی«ازجنایتکوملههابرپیکرفرزندششهید»یوسفداورپناه«میگوید

مروریکوتاهبرخاطراتمشترکمیانرزمندگان
ماجراي غذای وحدت در جبهه

تهیهغذا،پختوتوزیعآندرجبههنیازبهشخصیداشتکهبانظم
وترتیببتوانداینکاررابهنحواحسنوبهموقعانجامدهد.اینافراد
میانرزمندگانبه»شهرداروقتیاخادمالحسین«معروفبودند.آنها
بهمدت24ساعتهمهوظایفتقسیموتوزیعغذاراانجاممیدادندوتا

شیفتبعدیشهردار،مسئولیترابرعهدهمیگرفتند.

غذای وحدت
غذابهصورتجمعیخوردهمیشد.دلگیریوبهگوشهایرفتنبرای
غذاخــوردنتقریباامریغیرعملیبود.اگرهــمگاهیچنیناتفاق
میافتاد،آنوقتبودکههمرزماندرتدارکبساطغذایوحدتبهنشانه
همبستگیباهمهمراهمیشدند.حتیگاهیودرشرایطیکهآرامش
درجبهههاحاکممیشد،گردانهایمشترکهمسفرهمیشدندو
برایخوردنوعدههایغذاییخوددرکنارهمدیگرسفرههایعریض
وطویلیپهنمیکردند.اینسفرههابه»غذایوحدت«معروفبود.
پرهیزازاســراف،ویژگیمهمدرآدابغذاخــوردنبود.اغلبغذاها
بهصورتکنسروشــدهمصرفمیشدکهبخشبســیاریازآنهابا

کمکهایمردمیبهجبهههاارسالشدهبود.

واویالی آب 
تامینآبموردنیازرزمندگانبرایآشامیدن،استحماموشستوشوی
لباسووســایلیمانندظرفوظروفیکیازمواردمهمدرجبههها
بودکهدرمناطقعملیاتیغربوجنوبکشوربهصعبالعبوربودن

جبهههاودسترســیبهرزمندگانمربوطمیشــد.امابهطورکلی
دسترسیبهآبدرخطوطمقدمجبههسختیهایبیشتریداشت.
گاهیپیشمیآمدکهرزمندگانبرایدسترسیبهآب،مجبوربودند
مســیریطوالنیراتاپشــتخطوطمقدمطیکنند.گاهیهمدر
مناطقسردسیر،برایتامینآبموردنیازشستوشومجبوربودنداز
آبحاصلازانباشتنبرفیاازآبجمعشدهدرچالههااستفادهکنند.
درگردانهاوپادگانها،محلیبراینصبدوشتعبیهشدهبود.حمامها
غالبابهعلتکمبودسوختوآبازاذانصبحتایکیدوساعتبعداز
آندایربودودرمابقیساعاتشبانهروزتعطیلمیشد.رودخانههاو
چشمههاهمبسترمناسبیبرایشناوحمامکردنبهشمارمیرفت.
همهاینهافقطدرشرایطیانجاممیشدکهازحملهوانجامعملیات

جنگیدرجبههخبرینبود.

شکار حشرات با شیشه مربا
خوزستانخصوصادرفصلگرماودرمناطقیچونکرخه،
شمالاندیمشکو...پرمیشــدازجانورانوحشراتموذی.
عقربورتیلازحشراتیبودندکهدرصورتگزیدنخطرات
جانیرابرایرزمندگانبهدنبالداشــتند.رتیلهامعموال
رویســقفراهمیرفتندوشیشــههایخالیمربابهترین
وسیلهبرایشکارآنهاوخالصشدنازشرگزیدنبهشمار
میرفت.حشراتیمانندسوســک،مگس،پشه،ملخ،کرم،
کرمشبتاب،زنبورو...مزاحمهایفصلیدرجبهههابودند.

پشــههابهخصوصهنگامحفرکانالهجوممیآوردندودرگرمای
50درجهجنوب،چنددقیقهخوابآرامراهمازرزمندگانمیگرفتند.
آنهامهمانانهمیشگیدرمناطقیمانندجزیرهمجنونوفاوبودندو
بهخصوصهنگاممجروحشدنرزمندگانآسیببیشتریبهزخمو
جراحتمیرســاندندبهطوریکهوقتیمجروحانرابهپشتجبهه
منتقلمیکردند،بدنآنهاتوسطاینحشراتموذیخالکوبیشدهبود.

رفاقت و تقسیم سوغاتی ها
امادرمیانهمهاینسختیها،رزمندگاناوقاتخوشیهمازبودن
درکنارهمسپریمیکردند.سبقترانندگاندرسوارکردنپیادهها
یکیازآنهابود.گاهیپیشمیآمدکه2خودروهمزمانجلویپای
رزمندگانپیادهتوقفمیکردورانندگانبهشوخیبههممیگفتند:
»هولنشو!بهدوتامونمیرســه!«.منظورآنها
ثوابصلواتودعاییبودکهدرازایسوارکردن

رزمندگاننصیبشانمیشد.
رزمندگانیکهبهمرخصیمیرفتندبادســت
پربهجبههبرمیگشــتند.خانوادهودوســتان
اغلبآنهاراباسوغاتیهایزیادیشاملمانند
خشکباروتنقالت،مربا،کنسرو،خوراکیهای
ســنتیو..راهیجبهــهمیکردند.تقســیم
سوغاتیهاباهمسنگریهاازاوقاتخوشمیان

رزمندگانبود.

خاطراتآزاده،اصغرنعلبندیپورازدوراناسارت
 عراقی ها ایمان اسرا را 

هدف گرفته بودند
روزهای ســختی را به چشــم دیده، لحظه هایی که 
تصورش برای نســل امروز غیرقابل باور است. زمانی 
که به جبهه رفت خیلی جوان بود. سن و سالی نداشت. 
برای دفاع از کشــور راهی میدان جنگ شده بود و 
بیشــتر از هر چیز به آن فکر می کرد که بتواند قدمی 
برای امنیت میهنش بردارد. اگر چه شهادت آرزویش 
بود اما نه به جانباز شدن فکر می کرد و نه اسیر شدن. 
او همان سال های اول جنگ به اسارت درآمد و 9سال 
از بهترین دوران زندگی اش را در اردوگاه موصل سپری 
کرد. »اصغر نعلبندی پور« معتقد است عراقی ها ایمان 
اسرا را هدف گرفته بودند غافل از اینکه آزاده ها برای 
حفظ دین و آرمان های خــود اردوگاه ها را تبدیل به 
کالس درس و دانشــگاه کرده بودنــد. نعلبندی پور 
خاطرات زیــادی از آن دوران دارد و برای مان تعریف 

می کند.

ســال1360بودکهبهمناطقجنگیاعزامشد.18سال
بیشترنداشت.میتوانستمثلدیگرهمسنوسالهای
خوددرشهرودیارشبماندوکســبوکارراهبیندازدو
زندگیاشرابکند.اماغیرتشقبولنمیکردکهدوستانش
درمیداننبردباشندواودرآســایش.نعلبندیپورازآن
روزهامیگوید:»آیتاهللمشــکینیآنزمانامامجمعه
تبریزبود.درنمازجمعهاعالمکــردکههرکسمیتواند
بهجبههبرود.وقتیاینحرفرازدجوانهادستبهکار
شدند3گردانبهصورتسازماندهیشدهبهجبههرفتند.
منهمجزءشــانبودم.هنگامحرکتازتبریزبهعنوان
فرماندهگردانمعرفیشدم.«اودراغلبعملیاتهاحضور
داشت.بهرغمسنکماماخوبمیدانستچهبایدبکند.
نعلبندیپورخاطرهشکستنیروهایعراقیدرآبادانرا
تعریفمیکند:»نیروهایدشــمندرسوسنگردمستقر
بودند.برایجلوگیریازپیشــرفتآنهابهسمتآبادان
باآنهادرگیرشــدیم.بااقدامبهموقــعرزمندههاآبادان

آزادشد.«

5روز محاصره 
بعدازآزادشدنآباداناوبهمنطقهغرباعزامشد.زمانی
کهبهآنجارسیددشــمنرامستقردرتپههایگیالنغرب
دید.رزمندههاعزمشانراجزمکردهبودندتابعثیهارابه
عقببرانند.عملیاتمطلعفجردرراهبود.عدهایمأمور
بودندمحورهایتعیینشدهراپاکسازیکنندتاراهبرای
دیگررزمندههابازشود.نعلبندیپورهمجزءشانبود.در
اینحیندرگیریشدیدیرخداد.باقیماجرارااززبان
خودشمیشنویم:»مادقیقاپشــتخطنیروهایبعثی
بودیم.روزهامخفیمیشدیموشبهاحرکتمیکردیم.
درآنچندروزباانــدکجیرهغذاییخودمانراســیر
میکردیم.آبنوشیدنیراهمازبارانتهیهکردهبودیم.
36نفربودیم.شبآخرمسیریپیداکردیمکهازمحاصره
خارجشویم.چندنفریازخطعراقعبورکردندوبهسمت
ایرانبرگشتند.اماباقیمانگرفتارتوپوخمپارهدشمن

شدیم.عدهایشهیدو11نفرماناسیرشدیم.«

لحظه تلخ اسارت
نعلبندیپورهمراهبادیگردوستانشدرچنگالبعثیها
افتادند.ناجوانمردانهدستهایشــانراباســیمتلفناز
پشتبســتندوهمانطورکهکتکشــانمیزدندآنهارا
بهمقرفرماندهیعراقیهابردند.هنوزاســرارامســتقر
نکردهبودندبعثیهــابازجوییراشــروعکردند.یکیاز
فرماندههاییکهآنجانشســتهبودزبانحرفهایاسرارا
برایعراقیهاترجمهمیکرد.چندساعتیاینکارادامه
پیداکردوعراقیهاوقتیدیدنــدنمیتواننداطالعاتیاز
اســرابگیرندآنهاراسوارماشــینکردندوبهخطمرزی
بردند.اوباقیماجراراتعریفمیکند:»یکشبمارادر
مرزخسرویبازداشتکردندوصبحبهخانقینوسپسبه
بغدادبردند.چندوقتــیدراردوگاهاالنباربودموبعدهم
بهموصلمنتقلکردند.تا9سالآنجابودم.«اوروزهای
پرفرازونشیبزیادیراپشتسرگذاشتهولحظهبهلحظه
آندورانراخوببهیــاددارد.میگوید:»عراقیهابههر
بهانهایاسراراشــکنجهمیدادند.خودشانرامسلمان
معرفیکردهبودنداماردیازمسلمانیدروجودشاندیده
نمیشد.وقتیصدایقرآنمیشنیدندناسزامیگفتند.
اگرکسیاذانمیگفتبهاوبرقوصلمیکردند.نمازرا
برایماممنوعکردهبودند.کارزشــتدیگرآنهااینبود
کهزمانمبادلهاســرامارابهلبمرزمیبردندساعتها
انتظارمیکشیدیمبعدمیگفتندایرانشماراقبولنکرده
است.بااینکارتحقیرمانمیکردند.اینکاربرایبعضی
ازاســراعذابآوربود.«رفتارهایضددینبعثیهابیشتر
ازشکنجهوکتکاســرارااذیتمیکردچراکهآنهابرای
حفظاعتقاداتشاناسلحهبهدستگرفتهبودند.موضوعی
کهعراقیهاازآنمیترسیدند.اوتعریفمیکند:»دشمن
سعیمیکرداســرارابهآرمانهاوفرهنگدینیبدبین
کند.اماهرچهسعیمیکردبیشتربهدربستهمیخورد.
بچههابههرطریقشــدهدعاوقرآنحفــظمیکردند.
مفاتیحراازماگرفتهبودندونمیدانســتنددربرگههای
ســیگاردعاوزیارتنامهنوشــتهایم.«اینآزادهاگرچه
روزهایسختوطاقتفرساییرادراردوگاهموصلپشت
سرگذاشتهامامعتقداســتاسرانهتنهادردوراناسارت
ایمانشانسستنشدبلکهباتبدیلبهکوهصبریشدند
کهبایددرکتابهانوشــت.اومیگویــد:»آنچهمارادر
اردوگاههاسرپانگهمیداشــتاتحادمانبود.عشق،ایثار

وصبرراازهمینجایادگرفتیم.«

رونمایی از 8 کتاب در حوزه 
ایثار و شهادت

انتشــاراتروایتفتحباهمکاریکنگرهسردارانو
15هزارشهیداســتانفارساز8عنوانکتابخود
باموضوعایثارگرانوشهدایاستانفارسرونمایی
کرد.کتابهای»سّرسر«بهقلمنجمهطرماح،»بوی
شــیرینفرهاد«،»دوســتتدارمبهیکشرط«و
»معجزهرتیان«بهقلمطاهرهکوهکن،»39کیلوتمام«
بهقلمسمیرااکبری،»بارانتشنه«و»آوریل3015«
بهقلممریمشیداو»ازبواناتتااوپساال«بهقلممحمد
طاهری8کتابیهستندکهدرهفتممهرماه1401
درسالنپیامبراعظمشیرازرونماییشدند.گفتنی
استکتاب»بویشیرینفرهاد«زندگینامهشهید
عبدالحمیدحســینیو»آوریل3015«زندگینامه
شهیدامنیت،اکبرعبداهللنژادتازهترینکتابهای
انتشاراتروایتفتحبهشمارمیآیندکهدرایامهفته

دفاعمقدسبهچاپرسیدهاند.

انتخاب برگزیدگان تئاتر 
دفاع مقدس

برگزیدگانتئاتردفاعمقدسبچههایمسجد)طهران(
طیمراسمیانتخابوتجلیلشدند.کورشزارعی،
مدیرمرکزهنرینمایشیحوزههنریدربارهاینخبر
گفت:»دربخشبازیگریمحمدنقیحیدری،زینب
جهانی،ســتایشمزینانینفراولتاسومرابهدست
آوردند.هیچدورنیستزمانیکهجوانانونوجوانان
امروزتئاتربچههایمســجددرتلویزیون،سینماو

عرصهتئاتردرخششداشتهباشند.«

مسیر رستگاری
کتاب»مســیررســتگاری«
داستانزندگیبهزادرستگاری
راروایتمیکند.پرستاریکه
مجاهدتهایــشراازدوران
دفاعمقدسآغازکــردهودر
بحرانشــیوعکرونــایکیاز
مدافعانســالمتبود.شبنم
غفاریحســینی،نویســنده
کتاب»درمســیررستگاری«
خاطــراتتلخوشــیریناین

پرستارراشــیواوباقلمیروانبیانکردهاست.اینکتاب
در344صفحهتهیهودرانتشــاراتشهیدکاظمیبهچاپ
رسیدهاست.دربخشیازکتابماجرایحضوراودرجبهه
رامیخوانید:»آنروزشایداندازهیکجنگمجروحآوردند
بیمارستان.آنقدرسرمشــلوغبودکهحتینمیتوانستم
نفسیتازهکنم.گلویمخشکشدهبودومیسوخت.درگیری
رسیدهبودبهنزدیکبیمارستان.گاهُگداریازدروپنجرهها
سرکمیکشیدمتویخیابانتاببینمچهخبراست.مأموران
رژیممرتبحملــهمیکردندومردمفــرارمیکردند.یک
دختربچههمتکوتنهاکزکردهبودکنارخیابانوفرارمردم
رانگاهمیکرد.پنجششســالهمیزد.باچشمگشتمدنبال
پدرومادرش.یکیازمریضهاصدایمزد.میخواستمبروم
سراغشکهدیدمسروصدازیادشــد.آمدمدمدِراورژانس.
ساختمانفعلیتغییرکرده.آنموقعچندتاپلهمیخوردو
واردالبیوسطبیمارستانمیشدیم.دویدملبپلهها.دیدم
یکپاســبانآنطرفخیابانرویزانونشستهاستودارد
نشانهگیریمیکند.کاظمیبود.اصاًلفکرشرانمیکردم
بهکیمیخواهدشــلیککند.دیگراینطــرفخیابانرا
نگاهنکردم.چنددقیقهبعدصــدایدادمردیپیچیدتوی
بیمارستان.هایهایگریهمیکردودادمیزدرضوان....«

نقلقولخبر

معرفیکتاب

خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامهنگارگزارش

زندگی در جبهه و در ســنگرهای خاکی و بتنی که حکم خانه را داشت، تحمل گرمای 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامهنگار

طاقت فرسای جنوب کشور و درگیر شدن با حشرات موذی و... خاطرات بسیاری را برای 
رزمندگان به یادگار گذاشته است. سیدمهدی فهیمی بخشی از خاطرات آن روزها را با 
عنوان آداب و رسوم سال های جنگ در کتاب »فرهنگ جبهه« مکتوب کرده است. این کتاب برگزیده نخستین دوره انتخاب پژوهش های 
کشوری در سال 1375است و به عنوان پژوهش برتر در حوزه فرهنگی، اجتماعی، خواننده را با شعارها، رجزها، یادگار نوشته ها، کلمات قصار، 
شوخ طبعی ها، بازی ها، اوقات فراغت و... که در جبهه ها و میان رزمندگان مرسوم بود، آشنا می کند. »فرهنگ جبهه« توسط انتشارات سروش 
در 2جلد چاپ شده و شامل آداب و رسوم، امور اجتماعی، امور عبادی، امور دفاعی و... در جبهه هاست که با تحقیق و پژوهش از رزمندگان 

50گردان و 21یگان شهرستان و استان تهران جمع آوری شده است. بخش هایی از جلد دوم این کتاب را با هم مرور می کنیم.


