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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

این روزها نقش راوی دفاع مقدس را ایفا می کند. 
خاطرات زیادی از 8ســال جنگ تحمیلی دارد. 
وقتی پا به جبهه گذاشت، 16سالش هم نشده بود. 
تابستان سال 1360درست بعد از تعطیلی مدارس 
به جای اینکه وقتش را به بازی و تفریح بگذراند، 
راهی جبهه شد. چند ماهی در منطقه جنگی حضور 
داشت. فضای آنجا نه تنها از آمدن پشیمانش نکرد 
بلکه بیشتر مشتاق شد درس و مدرسه را رها کند 
و تا پایان جنگ در جبهه ماندگار شود. او بارها در 
عملیات های مختلف مجروح شد اما به محض مداوا 
دوباره ساک سفر می بست و خود را به خط مقدم 
می رساند. فیروز احمدی، دید بانی بود که به دلیل 
مهارت باالیی که داشت، مسئولیت های سنگینی 
برعهده اش گذاشته می شــد. از دید بانی لشکر 
10سیدالشهدا)ع( تا دید بانی تیپ 110خاتم االنبیا. او 
حاال در جبهه فرهنگی تالش می کند. همه توانش را 
برای زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس گذاشته 
و به عنوان روایتگر جنــگ ایفای نقش می کند. 
البته در کنارش سرپرستی تیم فوتبال نونهاالن 
و بزرگســاالن نفت را هم برعهده دارد و سعی 
می کند خاطرات خود را با چاشنی خنده برای آنها 

تعریف کند.

سنوســالیازاوگذشتهودرآســتانه60سالگی
است.معموالروزخودراباحضوردرباشگاهفوتبال
وکارکردنباکــودکانوجوانانســپریمیکند.
سرپرستتیمنونهاالنوبزرگساالننفتاست.البته
روزهاییراهمبهروایتجنــگمیپردازد.معموال
مســئوالنفرهنگیدانشــگاههایابانیانسفرهای
راهیاننورازاودعوتمیکنندتادردورهمیهایشان
شرکتکندوازاتفاقاتجنگبگوید.اوآنقدرحوادث
تلخوشیرینآنروزهارادلنشینتعریفمیکندکه
اگرســاعتهاصحبتکنددوستنداریکالمشرا
بهپایانبرســاند.احمدیبهروزهــاینوجوانیاش
برمیگردد؛زمانیکهامتحاناتخردادماهسال60را
بهپایانرساند.برخالفدیگربچههاکهلحظهشماری
برایتعطیالتتابســتانمیکردندتاروزوشــب
خودرابهبازیوتفریحبگذراننــد،اوعزمشراجزم
کردتابهجبهههابرود.باقیماجرارااززبانخودش
میشنویم:»سالدومراکهتمامکردمبهپدرومادرم
گفتممیخواهمبهجبههبروم.یــکماهدرپادگان
امامحســین)ع(دورهنظامیآموزشدیدم،بعدهم

راهیشدم.«

شنا در رودخانه دشمن
اورابهکردستانفرستادند.شهربانهتازهآزادهشده
بود.کوملههــاهمهجابودنــدوبیرحمانهقتلعام

میکردند.یــکماهیراآنجابود.بعــدبهارتفاعات
بازیدرازرفت.اوازشــاهکاریکهدربازیدرازخلق
کرده،میگوید:»منوچندنفردیگــرازبچههادر
قلههزاروصدبازیدرازمستقربودیم.همهمانهم
دانشآموزبودیم؛8نفریمیشــدیم.فرماندهبهما
گفتروزهاکارینداریداماشبهابایدپستبدهید.
چونهیکلمنازهمهدرشتتربودمنرامسئولتیم
کردند.یکظرف20لیتریدراختیارماگذاشتندتا
هفتهبعد.تذکردادندکهفقطاینآببراینوشیدن
است.گفتندبراینمازبایدتیممکنید،ایندرحالی
بودکهرودخانــهایپایینارتفاعاتقرارداشــتو
خروشآنوسوسهکنندهبود.مانمیدانستیمرودخانه
درخاکعراقاست.فکرکردیمفرماندههابرایاینکه
مارامحدودکننددستوردادندپاییننرویم.«یکیاز
روزهاساعت6صبحرانشانمیداد.احمدیو3نفر
دیگرتصمیمگرفتندبرایآبتنیبهرودخانهپایین
کوهبروند.راهیشدندوتاچشمشانبهخروشآب
افتادازخودبیخودشــدندوبهدلآبزدند.فارغاز
اینکهمتوجهشــوندعراقیهاآنهــارازیرنظردارند.
احمدیازگفتناینجملهبهخندهمیافتد:»عراقیها
انگشــتبهدهانماندهبودندکهایناعجوبههاکی
هستندجلویچشمآنهاآبتنیمیکنند.مشغول
شستنلباسهایمانبودیمکهعراقیهامارابهگلوله
بســتند.خمپارهبودکهدریــکقدمیمانمنفجر
میشد.«ولولهایبرپاشــدهبود.بچههاهمگیفرار
کردندتاخودرابهجایامنیبرسانند.سرتاپایشان
گلیشدهوبیآنکهخبرداشتهباشــند،درمنطقه
مینگذاريشدهمیدویدند.خودرابهدشتذهاب
رساندند.دراینحینرانندهماشینیکهحملکننده
یخبودآنهارادیدوسوارشانکرد.اماعراقیهاماشین
راهمبهگلولهبستند.احمدیبهیادمیآورد:»مجبور
شدیمازماشینپیادهشــدهوپناهبگیریم.2نفرمان
تیرخوردکهباهمانماشینبهعقبفرستادیم.اما
باقی،پیادهگزکردیمتابهروستاییرسیدیموازآنجا
باماشینحملغذابهمقرمانرسیدیم.تافرماندهما
رادیدگفتکیشمارابردهاست.گفتممن!جریمهام
کردندوشــدمدژبان.امااینتنبیــهبهتریناتفاق
زندگیامبودچونباسردارشیخمحمودغفاریآشنا

شدم.برایهمیندیدبانیراانتخابکردم.«

حضرت آقا مرا زیرنظر داشت 
احمدیبعدازماجرایبازیدرازبهعضویتســپاه
درآمدوبهگردان9سپاهپیوست.دیماهسال1360.
هنوزمهرکارتشخشکنشــدهبودکهاورابهنهاد
ریاســتجمهوریفرســتادندتانگهبانیدهد.فکر
میکردچوناینمکاندرفضایامنشهرقرارگرفته،
نگهبانیدادندرآنجامشــکلنیست.البتهحقهم
داشتچونباشیوهنگهبانیدراینفضاآشنانبود.فکر
میکردچوندرفضایامنشهرقرارگرفتهمیتواند
راحتباشد.زمانبرایشبهسختیمیگذشتبرای
همینتصمیــمگرفتدرحالپســتدادنورزش

کند.بــرایهمیناســلحهراروی
دوشاشگذاشتوپامرغیمیرفت.
بهاصطالحخودشمیخواستمشق
نظامیکند.سرگرمورزشبودکه
پاسبخشآمدوگفت:»الزمنیست
دیگرپستبدهی.پنجرهروبهرورا
نگاهکن،آقایخامنهایتورازیرنظر
داشــتند.برایهمینزنگزدندو
گفتندتوراعوضکنم.«ازاینحرف
دمغشدوکنارینشست.بایدتافردا
صبحکهپایان24ساعتپستشتمام

میشددرمحلمیماند.باخودشگفت:»نمازصبحم
رامیخوانمبعدمیروم.«دراینفکربودکهحضرتآقا
رادید.ســالمیکردوخیلیآرامگفت:»ببخشید.«
آقاتبسمیکردندوازکنارشردشدند.بعددستور
دادندهمهنیروهاجمعشوند.ایشانبیآنکهبهکسی
اشارهکنند،گفتند:»درنگهبانیخواندنکتابوقرآن
نباشــد.بایدفکروذکرتاننگهبانیباشد.لباسهاو
پوتینهایتانمرتبباشد.پاسداریکهبندپوتینش
بازباشدبهدردنمیخورد.«اینگفتهآقانقشبست
برلوحوجودیاحمدی.بااینحالنتوانستازجبهه
دلبکندودرتهرانماندگارشود؛برایهمیندوبارهبه
منطقهجنگیبرگشت.درسرپلذهابمأمورتوپخانه
ارتششدودرکنارشدیدبانیهممیکرد.میگوید:
»درعملیاتبیتالمقدسبدجورزخمیشدم،ترکش
بهشکماماصابتکرد.مدتیبستریبودمبرایدرمان.
عملیاتبیتالمقدسحماسهایبودکهبایددرتاریخ

نوشت.بچههاواقعاگلکاشتند.«

هیچ کجا قبولم نکردند
سال62وقتی20سالهبود،مادر،یکیازدخترهای
فامیلرابرایشزیرنظرگرفت؛دختریمومنازیک
خانوادهاصیل.مراسمخواستگاریانجاموخیلیزود
جشنعقدیبرگزارشد.حاجیهمانشبپیبرد
کهعملیاتوالفجر2درراهاست.برایهمینخطبه
عقدکهخواندهشدومهمانهارفتنداوهمساکشرا
بستوبهجبههرفت.هنوزجراحتشکمشخوب
نشدهبودکهدســتشبهشدتآسیبدیدبهطوری
کهچندانگشتاشقطعشدهبود.اورابهبیمارستان
تهرانانتقالدادند.قراربودفرداعملجراحیشود.
امااحمدیکسینبودکهبتوانیکجاثابتنگهش
داشــت.باقیماجرارااززبانخودشمیشــنویم:
»برایاینکــهدروقتصرفهجوییکردهباشــمبه
دوستمحمیدشاهحسینیکهشهیدشدهگفتمیک
دستکتوشــلواربرایمجورکند.میخواستمبه
دیدننوعروسمبروم.گفتمفرداصبحقبلازاینکه
کسیمتوجهشودبرمیگردم.اماهمینکهبرگشتم
بیمارســتانقبولمنکرد.گفتمبیخیــال!باهمان
وضعیتبهجبههرفتماماچونبرگهترخیصنداشتم
آنجاهمقبولمنکردند.منهمبهتهرانبرگشــتمو

جشنعروسیرابرگزارکردم.«

نان آور جبهه ها 
اودرجنــگپیشــرفتهایزیادی
کردودردیدبانییکــیازنیروهای
متخصصبود.اورابهعنوانمسئول
دیدبانیلشــکر10سیدالشهدا)ع(و
تیپ110خاتماالنبیاانتخابکردند
وسپسمسئولتطبیقآتشتوپخانه
قرارگاهشد.شــنیدنوقایعجنگاز
زباناحمدیبــهقدریجــذابو
شنیدنیاستکهدوستداریتاصبح
برایتصحبتکند.اوخاطرهجالبی
تعریفمیکند:»رزمندههابرایتهیهنانمشکالت
زیادیداشتند.نانیکهبهجبههمیرسیدیاخشک
بودیابیات.برایهمینازپدرمکهنانوابودخواستمبه
جبههبیاید.اوهمالحقسنگتمامگذاشت.باهزینه
خودشتنوردرســتکرد.نانواییراراهانداختیم.
2تاسربازهموردستشبودند.هرروزتعدادزیادی
نانمیپخت.اینطورینانگرمبهدســتبچهها

میرسید.«

همه فرمانده ها اینطوری هستند؟
حاجاحمدی3فرزنددارد.زینبدخترشسال1363و
حسینســال1365وامیرهمســال1371بهدنیا
آمدهانــد.همســرشمعصومهمحمــدیدرادامه
گفتههایاو،سرحرفرابازمیکندوازسختیهایی
کهپشتسرگذاشتهمیگوید:»حاجیبااینکهعیالوار
شدهبوداماکمتردرخانهپیدایشمیشد.منبودمو
خانهمستأجریوزینبوحسینکههردونوپابودند.
حقوقبخورونمیریمیگرفتکــهنصفآنبرای
اجارهخانههزینهمیشد.هنگامتولدبچههانبود.موقع
مریضشدنشانهمحضورنداشت.مرتببایدازاین
خانهبهآنخانهنقلمکانمیکردیم.گاهيدستتنها
بودم.یکباربهاوگفتمهمهفرماندههااینطورزندگی

میکنندیافقطشماهستید؟«

ورزشگاهی در دل زمین 
جنگکهتمامشداحمدیلباسرزمراکنارگذاشت
وشغلنانواییرابرگزید؛حرفهآباواجدادیاشرا.
بااینکهانگشتانیکیازدستانشقطعشدهوپخت
نانرابهسختیانجاممیدهدبااینحالبازخودرا
درخدمتمردممیداند.تاسال80همدرنانواییکار
میکرد.بعدازآنبهدلیلمشکالتیکهبرایپخت
نانداشتدرادارهمترومشغولکارشدوکارگری
میکردتاسال88.بعدازآنبهورزشروآوردچون
عالقهزیادیبهاینکارداشتسرپرستیتیمفوتبال
نونهاالننفترابرعهدهگرفتوبعدتیمبزرگساالن.
میگوید:»درجبههحمیدیهسنگربزرگیدرست
کردم.درواقعیککانالراسرپوشــیدهکردهبودم.
آنجاورزشگاهمانشدهبودچونسقفکوتاهیداشت
نشستهوالیبالبازیمیکردیم؛چهروزهاییداشتیم.

بعدازبازیبچههاسرحالمیشدند.«

از پشت خاکریز تا تنور نانوایی
گفتوگوباجانبازفیروزاحمدی؛دیدبانیکهامروزنقشراویجنگراایفامیکند

گفتوگوبامیثمرشیدیمهرآبادی،نویسندهایکهکتاب»حاجیفیروز«اش11بارتجدیدچاپشد

حاجی فیروز جبهه ها کیست؟
»حاجی فیروز« نام کتابی است که داستان زندگی 
فیروز احمــدی را روایت می کند. ایــن کتاب از 
سال 1396که در کتابفروشی های شهر جاخوش کرد 
تا االن بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم خواهان زیادی دارد. میثم 
رشیدی مهرآبادی، نویسنده ای است که خاطرات فیروز احمدی را به 
رشته تحریر درآورده و به مدد قلم توانمندش باعث شده نسل امروز 
را با دوران جنگ آشنا کند و عالوه بر آن بسیاری را مشتاق به خواندن 
این کتاب کند. از دیگر ویژگی های کتاب حاجی فیروز خاطرات طنزی 
است که رشیدی نوشته و همین شاید نکته مهمی برای موفقیت او 
باشد؛ موضوعی که شاید این روزها در نوشتن کتاب های دفاع مقدس 
کمتر به آن پرداخته می شود. از رشیدی کتاب های زیادی منتشر 
شده که می توان به »شستن ظرف ها با من!«، »صد روسی«، »شنبه 
پرماجرا«، »مثل باران« و »خیابان تبریز« و »تاریخ شــفاهی حاج 
قاسم بخشی« اشاره کرد. رشیدی ماجرای آشنایی خود با حاج فیروز 

احمدی و نوشتن درباره او را برای ما بازگو می کند.

چطور با آقای فیروز احمدی آشــنا شدید و دلیل اینکه 
درباره زندگی او نوشتید چه بود؟ 

قراربودرزمندههایلشکر10دورهمجمعشوندو
یکمحفلدوستانهداشتهباشند؛برایخاطرهگویی
ودیدنهمدیگر.منهمدعوتشدهبودم.مهمانی
درباغیواقعدرفیروزکوهبرگزارمیشد.دراینسفر
چندســاعتههرکدامازرزمندههادربارهموضوعی
حرفمیزدند.امابیشترازهمهفیروزاحمدیبود
کهاطالعاتبهروزوجامعیازدفاعمقدسداشــت.

خاطراترابیکموکاستوعمیقتعریفمیکرد.هرچهبیشترصحبت
میکردمنبیشترشیفتهشخصیتاومیشدم.حاجاحمدیدرمدتسفر
بیکارنبودمیدیدمکهباگوشیخاطراتخودودوستانشراتایپمیکند
ودرکانالفضایمجازیمیگذارد.مشتاقشدمبیشتردربارهاشبدانم
چونپیبردمپدروبرادرشهمدرجبههبودند.درواقعچیزیکهازرفتار
اودستگیرمشداینکهحاجاحمدی،محبوبهمهرزمندههاستوتأثیر
زیادیرویآنهادارد.بعدازسفربهاوگفتممیخواهمخاطراتاتراکتاب
کنم.خواستمهمکاریکندکهالحقهمهجورهمراهیکرد.نکتهجالب
اینکهلحظهبهلحظهجنگرابهخاطرداشت.وقتیازاوپرسیدممیگفت
وسیلهتفریحمنوبچههایماینبودکهاتفاقاتجنگرامثلفیلمسینمایی
برایشانتعریفمیکردم؛هرشبیکعملیات.ازبستکرارکردههمه

وقایعراازبردارد.
کتابی که درباره فیروز احمدی نوشتید 

چه زمانی چاپ شد؟
اینکتابحاصــل50-40ســاعتگفتوگو
است.درسال1396چاپشدوبعدازآن11بار

تجدیدچاپشد.
ویژگی این کتاب چیست که توانسته 

مخاطبان زیادی را جذب کند؟
خاطرات،سادهوخودمانیوطنزگونهروایتشدهاست.البتهاینخاصیت
صحبتهایآقایاحمدیاست.اوبااینکهدرجنگچندینبارمجروح
شدهوبعدازجنگهمزندگیپرفرازونشیبیداشتهاماشخصیتمقاوم
وشوخیدارد.وقتیمطالبرابهانتشاراتنارگلدادمناشرجذبآنشد
وبرایچاپکتاباشتیاقخودرانشــانداد.بعدازچاپاینکتاببود
کهدوستانواطرافیانشازاقداماتمهماودرجنگباخبرشدند.حتی
خانوادهاشهمنمیدانستندچهمهرهباارزشیدرجنگبودهاست.این

کتابچندینبارهمدرمکانهایمختلفرونماییشد.
غیر از کتاب حاجی فیروز چند اثر دیگر منتشر کرده اید؟ 

تاکنون9-8کتابچاپشدهویکیهمزیرچاپاست.

گپ

گفتوگوباهمسرشهیدمدافعحرم،میثمنجفی
بهمناسبتسالروزشهادتش

رفت و حلما را ندید

روحیه خاصی داشت. انگار از همان بچگی خمیره اش با نام 
اهل بیت)ع( شکل گرفته بود. حق هم داشت. هیچ وقت 
مادر بدون وضو به او شــیر نداده بود؛ برای همین وقتی 
صحبت از امام حسین)ع( می شــد میثم حال دیگری 
پیدا می کرد. او ســوگند خورده بود که تا پای جان برای 
اهل بیت)ع( بایستد و به عهدش هم خوب وفا کرد. در اوج 
جوانی و به رغم انتظاری که برای تولد فرزندش می کشید 
راهی سوریه شد. مدتی در آنجا بود و مردانه برای حفظ 
حریم اسالم جنگید. سرانجام در 12آذرماه سال1393 بر 
اثر اصابت ترکش به سرش به درجه رفیع شهادت رسید. 
همسرش زهره نجفی، خاطرات خوش زندگی اش را برای 

ما بازگو می کند.

دهماردیبهشتســال1367بهدنیاآمد.پدرشباروزی
کارگری،زندگیشانراادارهمیکردوهمهسعیاشبراین
بودکهفضایآرامیبرایخانوادهفراهمکند.میثمزیرنظر
پدرومادریخداترسپرورشیافتهوهمینباعثشــده
بودازهماندورانکودکی،بیشتروقتخودرادرمسجد
بگذراند.رفتوآمداوانگیزهایشــدتاعضونیرویبسیج
شودوآیندهایدرخشــانوپربرکتبرایخودرقمبزند.
وقتیپابهجوانیگذاشت،بهنیرویسپاهپیوست.کمی
بعدهمبهمادرشگفتکهدوستداردزودترسروسامان
بگیردوهمســریاختیارکند.پدرومادرخیلیراضیبه
اینامرنبودندچونمیثمخیلیجوانبودوتجربهزیادی
نداشت؛بااینحالمادرآستینباالزدودختریخوبو
نجیببرایشانتخابکردکهموردپسندمیثمواقعشد.
آنهازندگیمشــترکخودراســال1388شروعکردند
درحالیکهمیثم21ســالهتنهادارایــیاشیکموتورو
500هزارتومانپولبود.اخالقخوبمیثمومحبتیکه
بیدریغنثارقلبپرمهرهمسرشمیکردباعثشدهبود
نوعروسخانهاشهمیشهحسشادابیوسرزندگیکند.
همسرشبهیادآنلحظههامیافتد؛»میثمخیلیشوخ
بود.سربهسرهمهمیگذاشت.وقتیبهخانهمیآمدآنقدر
شلوغمیکردکهاگرساعتینبودخانهسوتوکورمیشد.
میثمیکبسیجیشــادبود؛اهلمسافرتوکوهنوردی.
همهجاباهممیرفتیم.همهسعیاشرامیکردکهبهمن
بدنگذرد.بهترینروزهایزندگیامرابامیثمگذراندم.«

به این نبودن ها عادت می کنی
میثمتکاوربود؛مســلطبــههمهفنوننظامــی؛امااین
راهیچکسبهجزهمســرشخبرنداشــت.بهاوسپرده
بودکــهدراینبارهحرفــینزند.اخالقــشاینطوربود؛
دلشنمیخواستکســیمتوجهتوانمندیهایاوشود.
ســال1393بودکهمیثمعزمشراجزمکردتابهسوریه
برود.بهکسیهمنگفتکهچهمیخواهدبکندوکجابرود؛
فقطشبهنگامبهمادرشزنگزدوگفت:»مامان،منرا
حاللکن؛میخواهمهمیناطراف،بهماموریتبروم.«

میثممدتیسوریهبودوبرگشتاماگوییدلشراآنجاجا
گذاشتهبود.وقتیهمسرشپرسیدمگرسوریهچهدارد
کهاینجاندارد؟جوابداد:»نمیدانی!جنسخاکآنجا
جوردیگریاست.«اوهنوزحالوهوایسوریهراداشتتا
اینکهمتوجهشدنوزادیدرراهاست.حسپدرانهاشاجازه
نمیدادبرایهمسروکودکیکههنوزبهدنیانیامده،کم
وکسریبگذارد.عالوهبرکاردرنیرویسپاه،شغلدومی
همپیداکردتاخانوادهکوچکشدررفاهباشد؛برایهمین
شــبهادیربهخانهمیآمد.همســرشتعریفمیکند:
»یکباربهمیثمگفتمدوستندارمدیربهخانهبیایی.او
همگفتباالخرهیکروزیمیرســدکهبهایننبودنها
عادتکنی.میگفتدلمنمیخواهدبرایمشکالتمالی
بهکســیروبزنی.بچهآیندهدارد؛بایدهمهچیزبرایش

فراهمباشد.«

شهید شد و فرزندش را ندید
میثمبرایتولدفرزندشلحظهشــماریمیکرد.دوست
داشتاورادرآغوشبگیردوعاشقانههایخودودخترش
رافریادبزند؛اماافســوسکهایــنآرزوهیچوقتمحقق
نشد.نجفیتعریفمیکند:»بارآخریکهرفت،دخترش

هنوزمتولدنشدهبود«.
همسرشآخرینروزهایبارداریراپشتسرمیگذاشت؛
نیازداشتمیثمکنارشباشد.برایهمینوقتیمیثمبه
اوتلفنکرد،گفت:»خستهشدم؛زودتربرگرد!«امامیثم
درجوابشگفــت:»زهرهجان!ســپردهامتانبهحضرت
زینب)س(وازخانمخواســتهامبهشماســربزند.اسم

دخترمراحلمابگذار.«
مدتزیادینگذشــتکهخبرمجروحشــدنمیثمرابه
خانوادهاشدادند.اوچندروزدرکمابودوســرانجامدر
13آذرماهسال1393بهشهادترسید.حلما17روزبعد

ازشهادتپدرشبهدنیاآمد.

 فراخوانی برای 
تولید سرود و موسیقی ایثار

معــاونفرهنگــی
اداره آموزشــی و
کلبنیــادشــهید
وامــورایثارگــران
اســتانبوشــهراز
آغازفراخــوانتولید
آثارموسیقاییپاپ
وســرودباموضوع
»شهدایگمناموایثاراجتماعی«خبرداد.اصغر
جمعآوری،معاونفرهنگیوآموزشیادارهکل
بنیادشهیدوامورایثارگراناستانبوشهردرباره
اینخبرگفت:»فراخوانموسیقیپاپوسروددر
قالبشعر،ترانهوماکتموسیقیباهدفترویج
فرهنگایثاروشــهادتبرگزارمیشود.«اودر
ادامهبابیاناینکهازبینآثارارسالیپسازتأیید
درکمیسیونهنریاســتان،تولیداتیباحفظ
نامصاحباثرخواهیمداشــت،افزود:»شهدای
گمناموایثاراجتماعیموضوعاتیاستکهدراین
فراخوانبهآنپرداختهمیشــودوبایددرقالب
شعرترانهوماکتموسیقیارائهشود.«شرکت
دراینجشــنوارهبرایهمهردههایسنیآزاد
استوعالقهمندانمیتوانندتا20آذرحداکثر
5اثربهدبیرخانهجشنوارهارسالکنند.آثارباید
درقالبWordیاPDFبــامراجعهحضوریبه
ادارهکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانالبرز

ادارهتبلیغاتوفرهنگی،ارائهشود.

 »راز درخت کاج« 
به زبان انگلیسی منتشر شد

کتــاب»رازدرخــتکاج«که
خاطراتمــادرشــهید»زینب
کمایــی«راروایــتمیکندبه
کوشش»نشرشــاهد«بهزبان
انگلیســیترجمهشد.اینکتاب
بهقلممعصومهرامهرمزینوشته
وتوسطحمیرامیخوشبهزبان
انگلیسیترجمهشدهاست.»راز

درختکاج«روایتمادریانقالبــیازدخترمجاهدخود
اســت؛مادریکهخودهــمپابهپایدخترانوپســرانش
درمیدانمبارزهوجهاددرمکتباســالمحضورداشــت.
شــهیدزینبکماییتنهابهجرمداشتنحجابوشرکت
درراهپیماییعلیــهبدحجابیبهدســتمنافقانبهمقام
رفیعشهادترسید.متنکتاببرگرفتهشدهازمصاحبهبا
مادرشهید،مصاحبهبامینا،مهریوشهالکماییخواهران
شــهید،مصاحبهبانرگسکریمیدوستشهیدواسنادو

مدارکبهجاماندهازشهیدکماییاست.
استقبالمخاطبانازنسخهفارسیکتاب»رازدرختکاج«
آنقدرزیادبودکهدرسال1401بهچاپبیستمهمرسید.در
قسمتیازکتابمیخوانیم:»درمدرسهزینب،دوتادختر
دانشآموزبودندکهباهمدوستصمیمیبودندولیدرآن
زمانباهمقهرکردهبودند.زینبکهنســبتبههیچچیز
بیتفاوتنبود،بانامهنگاریآندوتارابههمنزدیککردو
باالخرهآشتیداد.اوکمترازسهماهدرآنمدرسهبود،ولی
خیلیموردعالقهبچههاقرارگرفت.«نسخهانگیسی»راز
درختکاج«رانشرشاهدباشــمارگانیکهزارنسخهدر
160صفحهودرقالبقطعپالتوییبهبهای60هزارتومان

منتشرکردهاست.

سالطین آسمان
اگرچهازجنگهشتســالهایرانو
عراقبیشاز30ســالمیگذرداما
هنوزابعاداینجنــگبهطورکامل
بررسینشدهوالبتهاینمسئلهدرباره
ســایرجنگهایجهاننیزصدق
میکند.علیغفوری،نویسندهکتاب
»سالطینآســمان«سعیکردهدر
اینکتاببهنقشنیرویهواییدر

ســالهایآغازینجنگتاتثبیتجبهههادرســالهایمیانی
بپردازد.در»سالطینآسمان«حقایقزیادیدربارهجنگایرانو
عراقنوشتهشدهکهمیتواندسندمناسبیبرایتحقیقپژوهشگران

باشد.اینکتابدرانتشاراتراهبردینهاجابهچاپرسیدهاست.
دربخشیازکتابسالطینآسمانمیخوانیم:»انبوهتوپهای
پدافند،ســاموروالندبههیچکاردشــمننیامدوظرف6ثانیه
12بمبقدرتمندروینیروگاهفرودآمد.فانتومهادرکسریاز
ثانیهباگردشبهسمتجنوبوسپسشرقخودرابهمرزشرق
رساندند.کمیشمالیترفانتومهایدستهدیگرنیزبغدادرابرای
دوروزدرخاموشــیفروبردند.دقایقیبعد4فانتومو8خلبان
مأموریتخودرابانشســتندرپایگاههمدانبهپایانرساندند.
بالفاصلهفانتومشناساییبههوابرخاستوساعتیبعدعکسها
دردفترمعاونتعملیاتبود.نتیجهرضایتبخشبود.بیشــتر
بخشهاینیروگاهبهآتشکشیدهشدهوسقفنیروگاهتکهتکه
شــدونیروگاههاصدمهدیدهبودند.رآکتور275میلیوندالری
عزیزصدامدیگرقابلراهاندازینبود.اگرچهبهعقیدهکارشناسان
غربیهنوزقابلترمیمبود،امادیگربهبهرهبرداریرسمیچند
ماهدیگرنمیرسیدوشایدتاچندسالدیگرنیزتکمیلنمیشد.
اتفاقجالب،اخراج3خبرنگارفرانســویازبغدادبودکهحمله
بمبافکنهایایرانیرابادقتتشریحکردهبودند.صدامحتی

نمیخواستاینخبرراباورکند.«

خبر
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