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تشنگان خدمت یا شیفتگان قدرت؟
دویست و سی و سومین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی »فکه« از سوی مؤسسه فرهنگی هنری جنات 
فکه به چاپ رســید. تازه ترین شماره نشــریه »فکه« به 
پرونده ویژه شهید مدافع حرم »محمد کامران«  پرداخته 
و عناوینی ازجمله  »این، پایان جهان آرا نبود؛ به مناسبت 
سالروز شهادت شهید سیدمحمدعلی جهان آرا«، »دولت 
در میدان؛ نگاهی به عملکرد یکســاله دولت سیزدهم«، 
»همیشــه رد پای اســرائیل در میان اســت؛ نگاهی به 
حوادث اخیر ایران اســامی« و »روحانیت؛ عمود خیمه 
انقاب؛ گفت وگو با سرلشــکر محمدباقری، فرمانده کل 
نیروهای مسلح پیرامون جایگاه روحانیت در عرصه های 
انقاب« نیز در آن دیده می شــود. از دیگــر عناوین این 
ماهنامه می توان به »قدرت حل مسئله«، »دروغگوها بس 
کنند!«، »تشنگان خدمت یا شیفتگان قدرت؟« و »منا در 

قربانگاه« اشاره کرد.
ماهنامه »فکه« بــه مطالبی مربوط به انقاب اســامی، 
دوران 8ســال دفاع مقدس و زندگینامه و ســیره شهدا 

می پردازد.

 کشف پیکر شهید شورجه
پس از ۴۰ سال

پیکر مطهر بسیجی شــهید »عصمت اهلل امیدی 
شورجه« پس از گذشت ۴۰ ســال از شهادتش 
کشف و شناسایی شد. این شهید متولد ۱۳۴۳ 
بوده کــه از تهران عــازم جبهه می شــود و ۱۲ 
شهریور ۱۳۶۱ در عملیات رمضان در شرق بصره 
به شهادت می رسد. پیکر پاک او در منطقه برجای 
ماند و بعد از سال ها با تاش گروه های تفحص و از 

طریق آزمایش DNA شناسایی می شود.

بررسي جایگاه علم و 
فناوری در دفاع مقدس

 همایــش ملــی جایــگاه علــم و فنــاوری در 
دفاع مقدس و نمایشــگاه جانبی آن ۱۵ آذر ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.
دکتر یونس پناهی، معــاون تحقیقات و فناوری 
وزیر بهداشــت با اعــام این خبر گفــت: »این 
همایش فرصت مغتنمی اســت تا نشان دهیم، 
عملکرد حوزه سامت در دوران دفاع مقدس بر 
پایه علم و فناوری بوده و در حوزه های بهداشت، 
درمان، جراحی ها، امداد و انتقال، بیمارستان های 
صحرایی، بیماران شــیمیایی و... دستاوردهای 
ارزشمندی کسب شــده اســت و اثرات آن در 
آینده روش های نوین درمانی، انواع جراحی ها و 

توانبخشی افراد قابل رؤیت است.«

داستان آتش در کارون
مرتضی علیجانی از پیشکسوتان 
تخریب چــی دوران جنــگ 
تحمیلی با اشــاره بــه ابتکار 
سردار شهید مرتضی تیموری 
در عملیــات »ثامن االئمه« که 
منجر به شکســت حصر آبادان 
شد، روایت می کند: »از آنجا که 
در عملیات »فرمانده کل قوا«، تعــدادی از نیروهای عراقی 
موفق شده بودند موقع فرار عرض رودخانه کارون را طی کنند، 
برای جلوگیری از این کار در عملیات ثامن االئمه )شکســتن 
حصر آبادان( طرح به آتش کشــیدن رودخانه کارون توسط 
برادر تیموری به اجرا در آمد. برای این کار از پاالیشــگاه اهواز 
درخواســت مقدار زیادی نفت سیاه شــد. برادران پر تاش 
در پاالیشــگاه اهواز، با ترمیم کردن خطوط لوله نفت که در 
امتداد جاده اهواز - آبادان بود، نفت سیاه را به منطقه محمدیه 
رساندند. پس از محاسبه سرعت آب و سرعت نفت سیاه روی 
آب و دیگر اقداماتی که در جهت اجرا کردن این طرح می بایست 
انجام شــود، برادران گروه تخریب، بمب های ساعتی را روی 
تیوپ هایی نصب کردند و روی آب انداختند. بمب های ساعتی 
به گونه ای تنظیم شــده بود که در رأس ساعت۱۲شب عمل 
کنند. در رأس ســاعت مقرر، بمب ها عمل کرده و رودخانه به 
آتش کشیده شد. این طرح از چند نظر حائز اهمیت بود؛ یکی 
اینکه از فرار عراقی ها به آن طرف رودخانه جلوگیری می کرد، 
دیگر اینکه دست نیروهای عراقی، از عقبه  خود قطع شد و از 
طرف دیگر این کار موجب شد تا نیروهای خودی روحیه بگیرند 
و با این عمل و انهدام »پل مارد« توسط برادر تیموری، ارتباط 
نیروهای دشمن از یکدیگر قطع شــد و تمام آنها در محاصره 
افتاده، کشته یا اسیر شدند.« تیموری، فرمانده تخریب جنوب 
و لشکر امام حسین)ع( در عملیات »فتح المبین« در منطقه 

عین خوش به شهادت رسید.

شهید سنی و ارادتش به امام زمانعج
شــهید »محمدامین احمدپــور« یکم خرداد ســال ۱۳۴۶در 
شهرستان اَِوز از توابع استان فارس متولد شد. کاس اول راهنمایی 
بود که فعالیت های انقابی را با پخش اعامیه های امام خمینی)ره( 
شــروع کرد. پس از پیروزی انقاب اســامی عضو بسیج پایگاه 
مقاومت شد. سال ۱۳۶۱با دوستانش راهی جبهه نبرد شد. پس از 
اعزام در نامه ای به خانواده خود می نویسد: »از اینکه بی اجازه شما 
به جبهه رفتم حالیت می طلبم ولی بنابراین به فرمان امام بیش 
از این ماندن جایز نبود و باید می رفتــم.« بعد از آن به طور مداوم 
بیش از ۱۵ماه در جبهه هاي نبرد حضور داشت. یکی از دوستانش 
در خاطره ای می گوید: »او درســش را خوب می خواند حتی در 
جبهه هم به فکر درس و بحث علمی بود. کارهایش نظم و انضباط 
خاصی داشت. او می گفت امسال دیپلم می گیرم و می توانم عضو 
رسمی سپاه پاسداران شوم. عاقه زیادی به سپاه پاسداران داشت و 
فعالیت های زیادی در رابطه با دستگیری گروهک های ملحد انجام 
داد. ارادت خاصی به امام زمان)عج( داشت و در تمام برنامه هایش 
ابتدا به امام زمان)عج( سام می کرد. آنقدر به دعای کمیل عاقه 
داشت که شب های جمعه بدون اســتثنا هر کاری داشت کنار 
می گذاشت و دعا می خواند.« این شهید پس از چندبار حضور در 

جبهه سرانجام ۱۶دی ماه ۱۳۶۴به شهادت رسید.

بازخوانی تاریخ

یـاد

خبر کوتاه

خبرهای کوتاه

امام خمینی )ره( تجدید بیعت کردند. البته کاری که او 
کرد، کار عجیب و عظیمی بود؛ یعنی جمع کردن هزاران 
نفر از عشایر پراکنده دشت آزادگان که هیچ کدام هم، 
فارسی بلد نبودند. این کار سنگین و عظیمی بود که 

فقط از عهده بزرگ مردی چون علم الهدی بر می آمد.
چند روز قبل این دیدار سیدحسین به من گفت: در 
هویزه مدت هاست عملیات نشده و بچه ها روحیه شان 
کسل شده است. بیا و توسلی بخوان، تا بچه ها روحیه 
بگیرند. اتفاقا این موضوع مصادف شد با آشنایی من 
با آقای حبیب اهلل معلمی. سال ۵9یعنی همان اوایل 
جنگ، تبلیغات جهاد ســازندگی و ســپاه پاسداران 
در یک مقطعی با هم ادغام شــد. پسر آقای معلمی، 
سیف اهلل من را دیدند و می دانستند که در جبهه مداحی 
و مرثیه خوانی می کنم. پدرشان شاعر بودند. سیف اهلل به 
من گفت که می خواهی برای شما هم شعرهایی بگویند 
که در نوحه ها استفاده کنی؟ راستش توی رودروایسی 
افتادم و گفتم، خب حاال اگر می توانند، این کار را بکنند. 
ایشان از من خواست سبکی را هم بخوانم و ضبط کنم 
که برای پدرشــان ببرند. من خیلــی قضیه را جدی 
نگرفتم. روی نوار کاست کهنه و دست چندم چند بیت 
خواندم و ضبط کردم و اسامی چند شهید خوزستان را 
هم نوشتم و به او دادم. ۳روز بعد پسر آقای معلمی آمد 
و برگه ای از سروده های پدرشان به من داد. من نگاهی 
به اشعار انداختم و دیدم چقدر زیبا و حماسی است. 
سر مطلعش با این بیت شروع می شد: »ای شهیدان به 
خون غلتان خوزستان درود، الله های سرخ پرپر گشته 
ایران درود...« خاصه اینکه برای نخستین بار، آن نوحه 
را، در اتاق شهید علم الهدی خواندم که شاید ۱۲ متر 
بیشتر مساحت نداشت و ۳۰ - ۲۰ نفری رزمنده در آن 
جمع بودند. از تمام آن گروهی که آن شب در آن اتاق 
در هویزه بودند، فقط ۲نفرشان زنده هستند و همه به 
شهادت رسیده اند. یکی از کسانی که آن شب بیرون 
اتاق نگهبانی می داد شهید »سید محمدعلی حکیم« 
بود که گزارش عزاداری ما را و اینکه چقدر مؤثر بوده، به 
علم الهدی داد. او هم به من گفت: »حاضری این نوحه 
را پیش امام )ره( هم بخوانی؟« گفتم: »ای بابا! کی من 
را آنجا راه می ده که بخواهم نوحه بخوانم!« گفت: »تو 
کاری نداشته باش. فقط همراه ما بیا.« من هم به عشق 
زیارت حضرت امام)ره( با آنها حرکت کردم، اما اصا 
فکرش را هم نمی کردم بگذارنــد یا بتوانم در محضر 

امام)ره( این نوحه را بخوانم.
نخستین بار تصویر شما در تلویزیون با 
خواندن این نوحه دیده شد؛ زمانی که این نوحه را 

مقابل امام)ره( خواندید، اضطرابي داشتید؟
خیلی راحت خواندم. اما راســتش اگر می دانســتم 
دوربینی که مقابل مــن قــرار دارد در حال ضبط و 
قرار اســت صدای من از تلویزیون پخش شود، شاید 
نمی توانستم به آن راحتی بخوانم. چنانچه سری بعد 
آنقدر بد خواندم که چندبار صدایم باال و پایین رفت. ۳یا 

۴بار بنا به تقاضای مردم همان روز پخش شد.

پس می توانیم بگوییم با همین نوحه 
شما آهنگران معروف شدید؟

بله. فردای آن روز در مسیر بازگشت، به حرم حضرت 
معصومه)س( رفتیم و زمانی که وارد حرم شدم، دیدم 
مردم من را با انگشت اشــاره می کنند و به هم نشان 
می دهند. از اینکه می دیدم توانســته ام حس و حال 
جنگ و شرح حال مردم خوزســتان را به مردم سایر 
شهرها منتقل کنم، خیلی خوشحال شدم. همان جا 
فهمیدم که باب تازه ای در زندگی ام باز شــده و از این 
راه توانستم با لطف خدا 8سال دفاع مقدس را همراه 
رزمندگان باشم و خدا را شکر که این سرنوشت برای 
من رقم خورد. اشعار را براساس عملیاتی که داشتیم در 
چند مرحله آماده می کردیم یا در زمان حمله اشعاری 
که حماسی باشد و شور حسینی را در میان رزمندگان 

ایجاد کند می خواندیم. 

ناگفته نماند مردم خوزستان به خصوص اهواز و دزفول 
روحیه ای داشتند که اگر شــعری را با نوایی شنیدند 
دیگر نمی توانید آن را تکرار کنید. باید حتما نوآوری 
در خواندن اشعار وجود داشته باشــد. من در 8سال 
دفاع مقدس یا در جبهه و شهرستان ها بودم یا در خانه 
آقای معلمی. نحوه سرودن اشعار هم اینگونه بود که ایده 
را به آقای معلمی می دادم. بعد از سرودن شعر، نحوه 
خواندن آن را امتحان می کردم تا اگر الزم بود تغییراتی 
به آن داده شود. من نهایتا تا ۲شــب بیدار می ماندم 
و بعد خوابــم می برد، اما آقای معلمــی تا صبح روی 
اشعار کار می کرد و صبح صدایم می کرد و می گفت: 

»آقا صادق پاشو برای نماز.« خانواده ام 
همیشه می گفتند تو یا در جبهه هستی 
یا منزل آقای معلمی. انصافا همســرم 
خیلی صبوری کرد و اگر تحمل و حمایت 
او نبود من از عهده مسئولیتی که بردوشم 

بود بر نمی آمدم.
سبک خاصی در خواندن 

اشعار حماسی استفاده می کردید؟

راز شهرت آهنگران و نوحه شهدای هویزه
صادق آهنگران، مداحی که صدای او گرمابخش روزهای حماسه و ایثار بود، چگونه راه مداحی را پیش گرفت

صدایی که از حنجره مداح جوان در سنگرها به گوش رزمندگان می رسید چنان شور و شعفی در دلشان 

شهره کیانوش گفت وگو
روزنامه نگار

برپا می کرد که خستگی و تشنگی در گرمای طاقت فرسای جنوب کشور را از یادشان می برد. آن روزها 
یکی با رفتن و جنگیدن در خط مقدم، یکی با مراقبت از زخمی ها و مجروحان و پیرزنی هم شاید با 
بسته بندی اقالم خوراکی تالش می کرد تا در راه دفاع از مرز و بوم خود کاری کند. »صادق آهنگران« نیز با صدای گرم خود و خواندن اشعار حماسی، در 
این راه قدم برمی داشت و با نوای شورانگیزش در جبهه ها و شهر ها ادای دین می کرد. رهبر معظم انقالب در صفحه اول قرآن اهدایی به آهنگران مرقوم 
داشته بودند: »اهدا به آقای آهنگران با تجدید خاطرات شوق انگیز روزهای دفاع مقدس.« با صادق آهنگران که صدایش گرمابخش روزهای حماسه و 

ایثار بود درباره چگونگی شروع مداحی و انتخاب اشعار حماسی گفت وگو کرده ایم.

اوایل جنــگ خیلــی از ملودی هایمــان مربوط به 
۳۰ـ۴۰سال گذشــته و برگرفته از نوحه های جنوب 
و شــهرهای دزفول، اهواز و بوشــهر و... بــود. آنها را 
زمزمه می کردیم و روی آن ملودی ها اشعار حماسی 

می گذاشتیم با شعرهایی که برای جنگ گفته می شد.
در عملیات هم شرکت داشتید؟ 

اوایل بله شرکت می کردم، اما بعدا آقا محسن)رضایی(، 
آقای شمخانی و آقای رشید که فرماندهان ما بودند، 
اجازه حضور در شــب عملیات را به من ندادند. به هر 
حال در زمان جنگ تب و تاب شــهادت بود و من هم 
دوست داشــتم در حمله به دشمن در شب عملیات 
شرکت کنم، اما از طرفی هم آنها فرمانده من بودند و اگر 
برخاف دستور آنها عمل می کردم چه بسا اگر ترکشی 
هم می خوردم به جای ثواب، معصیت کرده بودم. به 
دالیل امنیتی و حفاظتی این تشخیص را داده بودند که 

در شب عملیات حضور نداشته باشم.
آقای آهنگران در طول جنگ، آیا در 

مراسم مذهبی شهرها هم مداحی می کردید؟ 
در طول 8ســال دفاع مقدس بیشتر در جبهه حضور 
داشتم. خدا رحمت کند شهید حسین علم الهدی را 
یادم هست شب تاسوعا در دزفول بودیم. شهر خالی 
از سکنه بود و مردم به دلیل موشکباران، شب ها را در 
خارج از شــهر می گذراندند. درحالی که همانطور که 
گفتم عزاداری های شهر دزفول معروف بود، حسین 
گفت: »خیلی شهر ســوت و کور است. شب تاسوعا و 
اینقدر سکوت!« به من گفت: »بلند شو برویم در خیابان 
و دســته راه بیندازیم، امام حسین)ع( خودش کمک 
می کند و اتفاقی نمی افتد.« جمعا ۱۰نفر بودیم. رفتیم 
در خیابان و من شروع کردم به خواندن. یک کوچه که 
رفتیم، کم کم کسانی که در شهر مانده بودند از خانه ها 
بیرون آمدند. آنقدر جمعیت زیاد شد که من روی دوش 
یکی از بچه ها رفتم و بلند گوي دستی ای هم آوردند و 
مراسم عزاداری شب تاسوعا برگزار شد. همان زمینه ای 
شد برای راه اندازی هیئت رزمندگان. ابتدا هیئت ثاراهلل 
که متشکل از رزمندگان بود شکل گرفت و بعد از جنگ 
هم مرکز هیئت رزمندگان را در تهران تشکیل دادیم. 

شــما بعد از جنگ با موسیقی هم 
اشعاری را خواندید. این نگرانی را نداشتید که 

لطمه ای به سابقه شما زده شود؟
در اشعاری که من با موسیقی خواندم از سبک سنگینی 
استفاده شده است. ما در مراسم ماه محرم هم از سنج 
و دهل و موسیقی استفاده می کنیم. البته این موضوع 
جای بحث مفصل دارد، اما من فکر کردم اشکالی ندارد 
شیوه خواندن را با توجه به نیاز جوانان کمی تغییر داد، 
ولی همیشه در مقابل کسانی که با تقلید از آهنگ های 
غربی نوحه و مداحی می کنند مخالفم و در برابر کار آنها 

موضع گرفته ام.
چقدر در خلوت خودتان یاد و خاطره 

سال های دفاع مقدس را مرور می کنید؟
خیلی زیاد! به هر حال ما در آن دوران 
و بــا آن حال و هوا زندگــی کردیم. 
اشعاری که پس از جنگ خواندم مانند 
»شب است و سکوت است و ماه است 
و من و....« و یا »سبک باالن خرامیدند 
و رفتند، مرا بیچاره نامیدند و رفتند..« 
شرح حال من و کســانی است که از 

قافله شهیدان عقب ماندیم.

صدای شما نه فقط برای رزمندگان بلکه 
برای همه مردم، صدایی آشنا بود. آیا قبل از شروع 

جنگ تحمیلی هم شما مداحی می کردید؟
من از بچگی عاقه به خواندن اشعار داشتم. خانواده 
پدری من و به خصوص پدرم صدایشــان خوب بود و 
این ارث به من هم رســید. خانه پدری و مادری من 
در شهرستان دزفول بود. در این شهر مراسم عزاداری 
ماه محرم بســیار مفصل و پرشــور برگزار می شود. 
مداحان این شهر، از اشعار حماسی و شورانگیز استفاده 
می کنند. قبل از رفتن به مدرسه، در مراسم سینه زنی 
روی دوش دایی هایم قرار می گرفتم و یکی دو بند از 
نوحه های دزفولی را می خواندم و عزاداران حســینی 
هم با صدای من سینه می زدند. در عالم بچگی خیلی 

خوشحال می شدم و سر ذوق می آمدم.
معنی ابیات را هــم درک می کردید یا 

اینکه فقط تقلید صدا بود؟
حقیقتا نه. بیشتر به خواندن عاقه داشتم. حتی آن 
زمان چون ســال های قبل از انقاب بود گاهی پیش 
می آمد صدای خواننده ها را هــم تقلید می کردم! اما 
خوشبختانه چون خانواده مذهبی داشتیم کم کم این 
خواندن ها جهت دار شــد و از همان دوره نوجوانی به 
سمت خواندن مرثیه و مداحی گرایش پیدا کردم. حتی 
در مدرسه هم دست از خواندن برنمی داشتم و تشویق 
معلم و همکاسی هایم من را بیشتر سر شوق می آورد.

یادتان هست نخستین دفعه ای که به 
شکل رسمی نوحه خوانی کردید کی بود؟

نوجوان بود که در هیئت علی اصغر)ع( که متشــکل 
از بچه های محله مان بود، مداحــی کردم. گاهی هم 
مغازه دارهای اطــراف که صدای ما را می شــنیدند 
خوش شان می آمد و می آمدند و در مراسم عزاداری ما 
شرکت می کردند و شکاتی و یا پولی هم برای تشویق 
به من هدیه می دادند. در همین هیئت بود که آقایی آمد 
و از من خواست که روز تاسوعا برای هیئت آنها مداحی 
کنم. من هم رفتم و یکی دو تا نوحه خوب دزفولی را 
برای مراسم سینه زنی انتخاب کردم. تا قبل از انقاب 
در مراسم مذهبی مسجد چیت ساز اهواز که یکی از 

بهترین هیئت ها را داشت مداحی می کردم.
چه شد که وارد مبارزات انقالب شدید؟

شهید سیدحسین علم الهدی بچه محل ما بود. او مشوق 
من بود. در راهپیمایی های با شکوهی که در دوره انقاب 
برگزار می شد و شــعارهای انقابی را از بلندگوها سر 
می دادم. بعد از انقاب هــم زمانی که آیت اهلل جنتی 
امام جمعه اهواز بود، من مکبر نمازجمعه بودم و البته 
مانند گذشته در هیئت هم فعالیت می کردم. این رویه 
ادامه پیدا کرد تا زمانی که جنگ شروع شد و من که 
عضو سپاه بودم در جبهه و در جمع رزمندگان گاهی 

مداحی می کردم و دعای توسل می خواندم.
سال های جنگ همیشه در ذهن کسانی 
که آن دوره را دیده اند با خاطره اشــعار حماسی 
که شما می خواندید همراه است. چه شد که این 
مسئولیت به دوش شــما افتاد و شما آهنگران 

معروف شدید؟
همانطور که گفتم من بین مردم اهواز و دزفول به عنوان 
مداح شــناخته شــده بودم و در جبهه هم مداحی 
می کردم. اما قضیه شناخته شدن میان مردم شهرهای 
دیگر و عموم رزمندگان بر می گردد به دیدار عشــایر 
عرب با امام )ره(. پنجم دی ماه ســال ۱۳۵9 جمعی 
از عشایر عرب دشــت آزادگان و سوسنگرد به دیدار 
امام)ره( در جماران رفتند. ایــن دیدار با هماهنگی 
شهید سیدحسین علم الهدی و در مقابله با صحبت های 
صدام در مورد حمایت از عشــایر عرب خوزســتان 
بود. علم الهدی به همراه عشــایر عرب در این دیدار با 

اشعار حماسی در کتاب »آهنگران«
معرفی 

کتاب
 کتاب »آهنگران« مجموعه 2جلدی از خاطرات مداح حاج صادق آهنگري 
است که به قلم علی اکبری مزدآبادی و به کوشش انتشارات یا زهرا)س( 
منتشر شده اســت. این کتاب گنجینه نوحه ها و خاطرات حاج صادق 
آهنگری، معروف به »آهنگران« است که در قالب کتاب و لوح فشرده )مالتی 
مدیا( در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. اکبری مزدآبادی، نویسنده 
کتاب های دفاع مقدس این خاطرات را با نظارت صادق آهنگران تالیف و 
تنظیم کرده است. 22۰صفحه از این کتاب به خاطرات او اختصاص یافته 
و بیش از 7۰۰صفحه، شامل متن نوحه های اجرا شده توسط او در سال های 
دفاع مقدس )تا مقطع رحلت حضرت امام خمینی)ره( است. این کتاب به 
همراه 2 لوحه فشرده ارائه شده که شامل فایل صوتی تمامی نوحه های 
مندرج در این کتــاب به اضافه ۴قطعه ویدئویی از اجراهای ســال های 

دفاع مقدس حاج صادق آهنگران است.
 کتاب »آهنگران« محتوی 12۰قطعه عکس منحصر به فرد از آهنگران است 
و خواننده می تواند خاطرات مربوط به هر عکس را به روایت در حاشیه عکس 
بخواند. دکتر محمود سنگری، عاشورا پژوه در مقدمه این کتاب آورده است: 
»من خود شــاهد بوده ام که نه تنها در جبهه کــه در ایام محرم، همپای 
نوحه خوانی حاج صادق، شاعر یا شاعرانی با او حرکت می کردند و بندهای 
جدیدی حین حرکت می سرودند و به دست او می سپردند و حاج صادق 
به خوبی آن بندها را اجرا و عرضه می کرد. این ویژگی با معیارهای اجرای 
موسیقی سازگار نیست، اما این رفتار به ظاهر نامتعارف، نشان می دهد 
همانگونه که در عرصه نظامی، حرکت های بسیجی برق آسا و عاشقانه  است، 

در عرصه فرهنگی نیز چنین ویژگی بدیعی جریان دارد.«

برای نخستین بارنوحه » ای شهیدان به 
خون غلتان خوزســتان درود، الله های 
ســرخ پرپــر گشــته ایــران درود...« را 
در اتــاق شــهید علم الهدی خوانــدم که 
حدود 3۰ - 2۰ نفری رزمنده در آن جمع 
بودند. از تمام آن گروهی که آن شب در 
آن اتاق در هویزه بودند، فقط 2نفرشان 
زنده هستند و همه در هویزه مظلومانه 

به شهادت رسیده اند

 یادداشتی بر کتاب »به سوی میمک«؛ 
خاطرات علی کرم محمدیان

 حماسه عشایر ایل خزل 
در آزادسازی میمک

درباره نبرد میمــک، پیش از این 
خاطــرات کوتــاه و پراکنــده ای 
در برخــی از آثار مکتــوب دوران 
دفاع مقدس بیان شده که هر یک 
از آنها تنها گوشــه ای از این نبرد 
مهم و سرنوشت ســاز در ماه های 
آغازین جنگ تحمیلــی را روایت 
می کند اما کتاب مستقلی در این 

خصوص منتشــر شــده که تقریبا همه جزئیات این نبرد 
تأثیرگذار را شــرح داده اســت. کتاب »به سوی میمک« 
ناگفته هایی از نخستین پیروزی ایران در جنگ و خاطرات 
سیاســی و اجتماعی در آن مقطع تاریخی است. خاطرات 
کتاب به قلم علی کرم محمدیان اســت که خود از اهالی آن 
منطقه بوده و هســت و در زمان نبرد میمک به عنوان یکی 
از رزمندگان تأثیرگذار با مســئولیت هماهنگی بین عشایر 
آن منطقه و نیروهای نظامی عمل کــرده و باعث موفقیت 
در طرح های نظامی در آزادســازی ارتفاعات میمک شده 
است. کتاب حاضر در ۶فصل تنظیم شده که راوی در فصل 
اول با عنوان»دوران کودکی تا دبیرســتان« به ایام کودکی 
و نوجوانی خود در میان عشــایر ایل خزل می پردازد. راوی 
در این فصل توضیح می دهد که خانواده او از عشــایر ایام، 
متعلق به ایل خزل و طایفه مرشــدوند هستند. بنابراین، او 
در دوران کودکی، زندگی در سیاه چادرها و میان عشایر را 
تجربه کرده اما همزمان به تحصیل هم توجه داشته است. 
او می گوید: »دوران ابتدایی را در دبستان کارزان علیا و در 
فصل قشــاق در مدارس سیار عشــایری گذراندم.« )ص 
۲9(. در فصــل دوم کتاب با عنوان »دوران دانشــجویی و 
کلیدخوردن انقاب اســامی« به مــواردی همچون ورود 
راوی به دانشگاه، حضور در تشکل های دانشجویی و آشنایی 
با نهضت امام خمینی)ره(، شــرکت در کاس های مذهبی 
و دستگیری توسط ساواک اشــاره می شود. او همچنین در 
این فصل به وقایعی مانند دیدار با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در زمان تبعید ایشــان، مراسم چهلم شــهدای یزد، حمله 
ژاندارمری به سیاه چادرها و مهاجرت از روستا اشاره می کند. 
فصل سوم کتاب درباره پیروزی انقاب اسامی و آغاز جنگ 
تحمیلی اســت. خاطراتی که در این فصل تعریف می شود، 
بیشتر حال و هوای روزهای بعد از پیروزی انقاب اسامی 
و اتفاق های اســتان ایام در این منطقه را نشان می دهد. 
ازجمله تشــکیل کمیته انقاب اســامی و حفاظت از مرز 
میمک به عنوان نخســتین حکم کمیته، حضور داوطلبانه 
عشایر در پاسگاه های مرزی برای مقابله با هرگونه تهدیدی 
از جانب دشمن، خالی بودن مرز در منطقه میمک و سقوط 
پاسگاه هاله در این منطقه. موضوع دیگری که در این فصل 
به تفصیل به آن پرداخته شده، نزاع قومی در ایام است که 
دامنه وسیعی به خود گرفته و در نهایت علی کرم محمدیان، 
نقش انکارناپذیری در ایجاد صلح و آشــتی بین طایفه های 
درگیر در این نزاع قومی داشته اســت. او به عنوان نماینده 
اســتاندار در کمیته صلح وارد شده و جشن صلح و دوستی 
را بین طایفه های درگیر به ارمغان می آورد. در فصل چهارم 
کتاب که عنوان »افسر عقیدتی- سیاسی« برای آن انتخاب 
شده، خاطرات اعزام به خدمت و فعالیت راوی به عنوان افسر 
عقیدتی- سیاســی در کنار نیروهای ارتشی بیان می شود. 
او در این ایام با افرادی مانند شــهید صیاد شیرازی و دکتر 
چمران ماقات و در همایش ستاد مشترک شرکت می کند.

در فصل پنجم با عنوان »به ســوی میمک«، موضوع حضور 
داوطلبانه راوی در جبهه مطرح می شود که تقریبا همزمان 
با اشغال میمک توســط ارتش عراق و آغاز جنگ تحمیلی 
است. او در این زمان نقش تعیین کننده ای در بسیج عشایر 
برای آزادسازی میمک دارد و برای فراهم کردن زمینه های 
نبرد نهایی میمــک تاش می کند. ســرانجام فصل پایانی 
کتاب با عنوان »فتح میمک« به آزادســازی این منطقه از 
دست عراقی ها می پردازد. ادامه این فصل، سایر فعالیت های 
اجتماعی علی کرم محمدیان در استان ایام به ویژه میمک را 
روایت می کند. در مجموع، کتاب »به سوی میمک« به طرح 
کلی این موضوع می پردازد که نبرد میمک یک نبرد نبود، 
یک حماسه بود؛ نه تنها حماسه عشایر خزل و تیپ۱زرهی، 
بلکه نمادی از حماسه عشایر و بسیج و نیروهای نظامی ایران 
بود. در آغاز این حماسه سرنوشت ساز، شجاع مردان رشید 
ایل به همراه برادران ارتشی خود به قلب دشمن نفوذ کردند 

و با پایمردی و مقاومت بی بدیل دشمن را به زانو درآوردند.
کتاب »به ســوی میمک« نوشــته علی کرم محمدیان در 
۳۱۲صفحه با شــمارگان ۲۵۰۰نســخه از سوی انتشارات 

سوره مهر در تهران چاپ و منتشر شده است.

علی اهلل سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت


