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مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

جانباز است؛ 2دست و 2پای خود را در جنگ از 
دست داده و می گوید: » تفاوتی بین من و کسانی 
که هر روز در راه وطن شهید می شوند نیست.« 
ماجرای جانبازشــدنش به سال1362و عملیات 
والفجر یک برمی گردد؛ زمانی که 18سال بیشتر 
نداشــت. انفجار یک خمپاره60 در فاصله چند 
قدمی اش چنان سرنوشــت او را تغییر داد که 
تا امروز هم اثراتــش را در زندگی خود می بیند. 
از آن روز تاکنون روزهای ســختی را پشت سر 
گذاشته؛ به گونه ای که تصورش هم برای مایی که از 
نعمت سالمتي برخورداریم دشوار به نظر می آید. 
سیدرضا سجادنیا، جانباز 70درصد جبهه و جنگ 
به رغم محروم بودن از نعمت دست و پا سعی کرده 
به مدد صبر و پشــتکاری که دارد موانع پیش رو 
را یکی یکی از میان بردارد و بر مشکالتش غلبه 
کند. او بیش از هر انسان سالم و بی نقصی شاد و 
بانشاط است و این را لطف الهی می داند. سجادنیا 
با ناامیدی میانه ای ندارد و همین مهم ترین عامل 

موفقیت اوست. با او گفت وگو می کنیم.

همانطور که تعريفش را می کنند بشــاش اســت و 
پرانرژی. انــگار نه انگار که سال هاســت روی ويلچر 
می نشیند و دســت ها و پاهايش را در جنگ از دست 
داده اســت. به اندازه خوش مشربی اش، خوش کالم 
هم هســت. آنقدر با هیجان از جنــگ می گويد که 
گويی يک فیلم سینمايی تعريف می کند. سجادنیا 
اصالتا مشهدی است و اين را از لهجه شیرينی که دارد 
می توان به خوبی فهمید. سر حرف را باز می کند و به 
صبح روز سوم فروردين سال1362برمی گردد؛ يعنی 
زمانی که مجروح شد؛ »داوطلب به جبهه رفته بودم. 
در عملیات والفجريک به عنوان ديدبان انتخاب شدم. 
صبح سوم فروردين بود. نیروی جايگزينی آمد و جايش 
را با من عوض کرد. قرار بود همراه با يکی دو تا از بچه ها 
به عقب برگرديم. تا رفقا آماده شوند، به يکی از سنگرها 

رفتم تا خشاب بگیرم. پرسیدم بچه ها جیب خشاب 
اضافه نداريد؟ گفتند نه! ناگهان خودم را در میان آتش 
و دود ديدم. حس کردم کور شدم. چند باری زير لب 
گفتم يا مهدی و از حال رفتم.« وقتی به خودش آمد 
ديد طاق باز افتــاده و نمی تواند حرکتی کند. نگاهی 
به دست هايش انداخت. سوخته و مچاله شده بودند. 
سرش را کمی باال آورد. چشمش که به پاهايش افتاد 
وحشتش گرفت. پاهايش هم مچاله شده بودند. هنوز 
سرش گیج بود. دوروبرش را نگاه کرد. دوستانش هم 
افتاده بودند. صورتشان خونی بود. هر چه صدايشان 
کرد جوابی نشنید، فهمید که آنها شهید شدند. موج 
انفجار خمپاره60 آنقدر شديد بود که هم سنگر را پودر 
کرده بود و هم رفقايش را شهید و خودش را مجروح 
کرده بود. می گويد: »بعد از انفجار، امدادگرها رسیدند. 
شما تصور کنید در آن شرايطی که عراقی ها لحظه ای 
آتش ســنگین خود را قطع نمی کردند، امدادگرها 
می خواستند من و ديگر مجروحان را به عقب منتقل 
کنند. 2تا از امدادگرها من را روی برانکارد گذاشتند 
و از شیار خاکريز بیرون آوردند. آتش که سنگین شد 
من را روی زمین گذاشتند و خودشان پناه گرفتند.« 
با بیان جمله آخر خودش به خنده می افتد. بعد ادامه 
می دهد: » همینطور که من را می بردند دوستانم را 
می ديدم که پیکرهايشان سوخته و رنگ زغال به خود 

گرفته بود.« 

وقتی مادر مرا این چنین دید 
سجادنیا را ســوار بر آمبوالنس کرده و همراه ديگر 
مجروحــان بــه بیمارســتان صحرايی رســاندند. 
لباس هايش به تن چسبیده بود. يکی از پرستارها با 
قیچی آنها را پاره کرد تا بتواند زخم ها را شست وشو 
دهد. او هیچ وقت تشنگی و عطش آن روز را فراموش 
نمی کند. هر چه طلب آب می کرد هیچ پرستاری به او 
آب نمی داد. آنقدر تشنه بود که با دندان شیلنگ سرم 
را سوراخ کرد تا کمی لب و دهان خود را خیس کند. 
بماند که پرستار با او دعوا کرد که چرا اين کار را کرده 
است. باقی ماجرا را تعريف می کند: »در بیمارستان 
صحرايی کمی شرايطم را متعادل کردند و با بالگرد 
به بیمارستان دزفول انتقال دادند. وقتی بهوش آمدم 

ديدم دست چپم را از مچ قطع کرده اند. باورش برايم 
آسان نبود. من فقط 18سال داشتم. بعد از چند ساعت 
پزشکی آمد و گفت بايد به شهر ديگری منتقل شويد 
اينجا امکانات درمانی کافی نیست. خالصه با هواپیما 
من را به مشهد که زادگاهم بود فرستادند.« از سوی 
بیمارســتان به خانواده ســجادنیا اطالع دادند که 
پسرشان بستری است و برای ديدنش بیايند. سیدرضا 
بیشتر از آنکه نگران دست قطع شده اش باشد دلواپس 
مادرش بود که با ديدن دست او چه حالی می شود. مادر 
آمد و بعد از کلی قربان تصدق رفتن پسر از احوالش 
پرسید. سیدرضا دستش را از زير ملحفه بیرون آورد که 
مادر ببیند. انتظار واکنش سنگینی از مادر داشت اما 
در کمال ناباوری او، مادرش گفت: »فدای سر حضرت 

عباس)ع(.« 

عیادت حضرت آقا و دردی که تمام شد
سجادنیا، در مدت 20روز که در بیمارستان بستری 
بود، اتفاقات ناگواری را تجربه کرد. بعد از قطع شدن 
دست چپ، نوبت به قطع پای راست او رسید. پايش 
سیاه شده بود. می گويد: »چند ترکش در پای راستم 
وجود داشت. تا باالی زانو را سوزانده بود. استخوان پا 
و پوســت ها و عضالت خیلی به هم ريخته و تکه تکه 
شده بود. زير زانو هم قســمت هايی اصال استخوان 
نداشت و پوست ها روی هم مچاله شده بود.« بعد از 
مدتی دست راستش سیاه شــد و پزشکان به ناچار 
آن را هم قطع کردند. سجادنیا حاال مانده بود با پای 
چپش که عفونت ناشی از جراحت آن باعث شده بود 
در وضعیت بدی به سر ببرد. بدتر اينکه کلیه هايش هم 
از کار افتاده و زخم های بستر او يکی يکی زياد می شد. 
می گويد: »خدا می داند که آن روزها چه کشــیدم. 
از شدت درد گريه می کردم.« دکترها کم کم به اين 
نتیجه رســیدند که امیدی به ماندنش نیست. برای 
همین غذاهای رژيمی را قطع کرده و دســتور دادند 
هر چه دوست دارد بخورد. تا اينکه مقام معظم رهبری 
که آن زمان رئیس جمهور بودند برای عیادت بیماران 
به بیمارستان قائم مشهد آمدند. باقی ماجرا را از زبان 
خودش می شنويم: »وقتی آقا برای احوالپرسی آمدند 
به من گفتند چه خواسته ای داری؟ گفتم هیچ فقط 

به پزشکان بگويید پای چپم را قطع کنند که عفونت 
بیشتر از اين نشود. آخر دکترها اين کار را نمی کردند. 
تصورشان اين بود که چون امیدی به ماندنم نیست 
بیش از اين من را زير تیغ جراحی نبرند.« حضرت آقا 
با پزشــکان صحبت کردند و تأکید ايشان باعث شد 
دکترها برای قطع پای چپ او دست به کار شوند. اين 
عمل جراحی بیشتر به يک معجزه می ماند؛ چرا که بعد 
از آن سجادنیا روند رو به بهبودی را پیش گرفت و بعد 

از 6ماه از بیمارستان مرخص شد.

شروع یک زندگی جدید 
اينکه سجادنیا به خودش مسلط شد و توانست نقص 
عضو خود را بپذيرد در بیان آسان است. او مدت ها با 
خود جنگید تا بتواند به وضعیتش مسلط شود. با اين 
حال وقتی خود را بدون دست و پا ديد حس کرد وارد 
دنیای ديگری شده است. خودش می گويد: »انگار 
زندگی جديدی را شروع کرده بودم.« سجادنیا در 
سال 1374موفق شد تحصیالت نیمه کاره خود را 
به پايان برساند و ديپلم بگیرد. بعد هم در دانشگاه 
شرکت کرد و مدرک کاردانی خود را گرفت. با همه 
ســختی های پیش رو هیچ وقت نــه در جا خوابید 
و نه منتظر شــد تا کســی قدمی برايش بردارد. از 
ســال 1390هم که به او ويلچر برقی دادند اوضاع 
برايش راحت تر شــد. حاال با آن، همه جا می رود. 
می گويد: »هر بار که دلم از دنیا می گیرد به حرم آقا 
امام رضا)ع( مشرف می شوم. ساعتی مهمان حضرت 
هستم و سرحال می شوم. خیلی ها را ديدم که گرفتار 
هستند و برای گرفتن حاجت به حرم می آيند تا من 
را می بینند از من می پرسند مشکلی ندارم. بعد سر 
حرف را باز می کنند. وقتی پی می برند که کارهايم 
را خودم انجام می دهم تعجب می کنند.« سجادنیا 
پدر مهربان 4فرزند و پدربزرگ دوست داشــتنی 
8نوه اســت. تنها يک آرزو دارد و آن شــهادت در 
راه خداست. می گويد: »بعد از مجروحیتم به دلیل 
نداشتن دست و پا ديگر نتوانستم به جبهه بروم. دلم 
می خواست مدافع حرم شوم که با اين وضعیت نشد. 
با اين حال همیشه سعی کرده ام روحیه جهادی خود 

را حفظ کنم.« 

سر و جانم فدای سقای دشت كربال
پای صحبت های »سیدرضا سجادنیا«؛ جانباز 70درصدی که شهادت باالترين آرزوی اوست

آرمانوروحاهلل
قرارمان اين بود که ضبط مان 

سمیه عظیمیگزارش
روزنامه نگار

صبح زود نباشد؛ گفته بودم 
که کال بــا قرارهــای صبح، 
مسئله دارم. دلیلش خیلی منطقی نیست اما خب باالخره برای خودش 
دلیلی است؛ آن دلیل هم اين است که اگر قراری برای صبح، آن هم صبح 
زود داشته باشم، شب اصال خوابم نمی برد. بچه ها هم گفته بودند باشد 
اما تقريبا در اين مدت، هیچ وقت اين باشد، باشد نشده بود. شب که به 
بی خوابی گذشت و خب طبیعتا 5صبح هم، تمام قد بلند شدم که هم 

نمازم را بخوانم و هم راهی شوم.
منزل شــهید، جايی بود اطراف کمالشــهر کرج. قرارمــان با بچه ها، 
ســاعت7بود، دم دفتر. طبق قاعده، نیم ساعتی هم طول می کشید تا 
وســايل را برداريم و راه بیفتیم. با حســاب اينکه حدود يک ساعت تا 
کمالشهر، راه داشتیم و 3-2ساعت هم زمان می برد که بچه ها وسايل 
را بچینند و آماده ضبط بشويم، يکی دو ساعت هم گفت وگو بگیريم و 
ناهاری بخوريم و از مزار شــهید هم تصوير بگیريم، تقريبا بايد ساعت 
حدود3 يا نهايتا4، رسیده باشیم تهران. چیدن زمان و ساعت ها کنار هم 
حواسم را به خودش پرت کرده بود و يادم رفته بود که سردرد بی خوابی 

شب و قرار صبح، نم نمک دارد از راه می رسد؛ همان وسط راه.
اما سردرد چیزی نیست که بشود فکرش را نکرد يا مثال با تلقین اينکه 
»بهش فکر نکن، خوب می شی« دورش زد. سردرد يا آرام آرام يا خیلی 
پرشور، وارد می شود و رسما، ديگر نمی رود. و خب من بیشتر از اينکه 
سردرد اذيتم کند، ناراحتی از اينکه دوباره سردرد گرفته ام، حالم را بد 
می کند. و حاال من میانه راه، شايد جايی نرسیده به پل فرديس، درگیرم، 
هم با سردرد، هم با ناراحتی. گوشــی را باز می کنم و دوباره »روح اهلل 
عجمیان« را جست وجو می کنم. می خواهم تصويرش را ببینم. ديدن 
چهره شهدا، همیشه کمک حالم بوده؛ به خصوص اين روزها و با شروع 

برنامه »ماجرای امروز«.

»روح اهلل عجمیان از شهدای مدافع امنیت و وطن بود که دوازدهم آبان 
امسال، در اغتشاشات، به شهادت رسید. او و دوستانش برای بازکردن راه 
مردم، به محل اعزام شده بودند که تعدادی از اراذل و اوباش، به او حمله 
کرده و درنهايت گلوی او را می برند.« اينها را می خوانم و به عکسش نگاه 
می کنم. بدتر می شوم، بغض راه نفسم را می بندد، مغزم تیر می کشد! 
من قرار است درباره اين جوان با خانواده اش حرف بزنم؟ چطور از مادر يا 
خواهرش بپرسم، چه کسی خبر شهادت را داد؟ از نحوه شهادتش باخبر 

شديد يا نه؟ فیلم شهادتش را ديديد يا نه؟
قلبم می سوزد، چشم ام می سوزد، اشک راه می گیرد و حاال صورتم هم 
می سوزد. سردردم بدتر شــده و ناراحتی ام بیشتر. چشم ام را از صفحه 
گوشــی برمی دارم و از شیشه ماشین، آســمان را نگاه می کنم. هوای 
تهران آلوده بود، اما آسمان اينجا آبی است، با ابرهايی که گله گله، توی 
اين آبی آسمانی پخش شده اند. به قاعده اينکه »اگر حدود 14ثانیه به 
تصويری خیره شده باشی و به يک سطح صاف نگاه کنی، همان تصوير 
را می توانی روی ســطح صاف ببینی«، تصوير روح اهلل را توی آســمان 
می بینم. دلم می لرزد. ياد آن روزی می افتم که قرارمان با خانواده شهید 
آرمان علی وردی هم، صبح زود بود و من با همین سردرد وحشتناک، 
بايد می رفتم ســر ضبط. آن روز به آرمان گفتم که »من قرار اســت با 
مادرت حرف بزنم، اما با اين حال نمی توانم، خودت درستش کن« و بعد 
از مصاحبه همه  چیز را برای مادر آرمان تعريف کردم و گفتم که لحظه ای 
بعد از اينکه با آرمان حرف زدم، نه خبری از سردرد بود و نه ناراحتی. چند 
دقیقه بعد، به خانه روح اهلل رسیديم، بدون اينکه خبری از سردرد باشد و 
ناراحتی. روبه رويم خانه ای بود ساده، کوچک، بی تکلف و بی تجمل. به مدد 
روح اهلل، آرام شده بودم و آرام ترشدنم از آرامش مادر و خواهرش. متحیر 
از صبری بودم که زينبی، جلوه می کرد و مسحور اشک هايی شدم که 
فقط وقت نام حسین)ع( از چشمشان سرازير می شد. آنها از ُحسن عاقبت 
روح اهلل، خوشحال بودند و مفتخر، هرچند غم نبود عزيزشان، راه گلويشان 

را بسته بود. خواهرش قبل از مصاحبه گفت که مامان آرمان، به خانه شان 
آمده بود تا تسلی خاطرشان باشد. دوباره ياد آرمان افتادم؛ چقدر اين پسر 
اينجا حاضر است. توی حال خودم بودم که يکی گفت: »چه قشنگ، اين 

را چه کسی آورده؟« برگشتم ببینم منظورش چیست.
يک برگه ســفید، روی ديوار بود، با عکس امــام و جمله ای که ذيلش 

نوشته شده بود:
»آرمان و روح اهلل رفتند 
تا آرماِن روح اهلل بماند.«

 مروری بر کتاب »پوتین های ساق بلند« 
خاطرات قاسم عباسی

 یادها و خاطرات 
حضور در گردان تخریب 

گردان های تخریب در دوران دفاع مقدس، از واحدهای 
عمل کننده حســاس و مهم در میادین جنگ بودند که 
نقــش تعیین کننده ای در بازگشــایی معابر و میادین 
مین داشتند و اغلب پیش از عملیات های مهم نظامی 
برای پاکســازی معبرهای مین گذاری شــده توسط 
نیروهای دشــمن وارد عمل می شــدند تا معبرهای 
مورد نظر را بــرای عبور رزمنــدگان عمل کننده در 
عملیات های نظامی باز کننــد. در این خصوص، راوی 
کتاب »پوتین های ساق بلند« از گردان تخریب سخن 
می گوید، از رزمندگانی که در گردان تخریب لشــکر 
27محمدرسول اهلل)ص( زندگی کردند. »قاسم عباسی« 

راوی و نویسنده اثر است.

عاری از هرگونه تکرار و شعارزدگی 
کتاب »پوتین های ســاق بلند« در ســیزدهمین جشنواره 
کتاب ســال دفاع مقدس رتبــه دوم و در هفتمین همايش 
پاسداران اهل قلم رتبه ســوم گروه ادبیات و دفاع مقدس را 
کسب کرده است. قاسم عباســی گفته است، جرقه نوشتن 
کتاب از اردويی در دانشگاه شــروع شد؛ اردويی در مناطق 
جنگی. در همانجا بعد از 10ســال دوری با ديدن دوکوهه 
خاطرات تداعی می شود. نويسنده در مقدمه کتاب نوشته 
اســت: »با وجودی که راجع به چند عملیات و فراز و نشیب 
و سختی های آن، چرکنويس و مطالبی داشتم ولی به عمد 
آنها را کنار گذاشــتم، حدود 40 خاطره کــه به روحیات، 
شخصیت و زندگی با شهدا و بچه های جنگ مربوط می شد، 

انتخاب کردم.«
 راوی در کتــاب خاطــرات خــود به ايــن نکتــه تأکید 
می کند که  جــز در عملیات خیبر کــه در تیپ 20رمضان 
مشــغول بوده تا پايان حضورش در جنگ در دســته يک 
گروهــان سیدالشــهداء)ع( گــردان تخريب لشــکر 27 
محمدرســول اهلل)ص( بوده و 90درصد خاطــرات کتاب 
راجع به لحظات زندگی در آن گردان است. وی اشاره ای هم 
به اسامی افراد در کتاب دارد و می نويسد از 70نام ذکر شده 
در کتاب نزديک به نیمی از آنها شهدا هستند که وی معرفی 
می کند. ازجمله نقاط قوت کتاب، وجود عکس هايی از تقريباً 
همه افرادی که در کتاب از آنها نام برده شده است و زير هر 
عکس، نام فرد ذکر شده است. کتاب عاری از هرگونه تکرار 
و شعارزدگی است که همین مسئله باعث گیرايی اثر شده 
است. گاهی آنقدر خاطرات اين کتاب زيبا و شیرين ترسیم 
شده که مخاطب حس نمی کند در حال خواندن وقايع جنگ 
است و فکر می کند خاطرات کسی را می خواند که در اردويی 
نظامی و دوستانه شرکت کرده است. همچنین واقعی بودن 
فضای کتاب و کوتاه بودن روايات از ويژگی های مثبت اين 

اثر محسوب می شود.

مانور و رزم های شبانه تخریب
 علت نامگــذاری کتاب هم 
يکی از خاطرات راوی است 
که او در نخســتین روزهای 
حضور در گــردان تخريب با 
رزم شبانه مواجه می شود و 
از قرار، شهید »علی ساقی« 
بــا او در يــک چــادر بوده 
است. خاطرِه مربوط به اين 
موضوع را به عنوان نمونه ای 
از خاطرات قاســم عباسی 
در کتــاب »پوتین هــای 

ســاق بلند« با هم مرور می کنیم: »مانور و رزم های شــبانه 
تخريب، زبانــزد بود. واحد آموزش هر چند شــب يک بار در 
ســاعاتی که همه خواب بودند و خواب ها کاماًل عمیق شده 
بود، به طور پنهانی اطراف چادرها را مین های ضدتانک و مواد 
منفجره می گذاشت و در ساعت مقرر به طور هماهنگ آنها را 
منفجر می کرد و موج و صدای انفجارهای شديد همه جا را زير 
و رو می کرد. همراه انفجار، مربی های آموزش با شلیک هوايی 
سالح های سنگین و ســبک داد و فرياد راه می انداختند و با 
ايجاد شــرايط پراضطراب، همه را در زمین صبحگاه به خط 
می کردند. انفجارها آن قدر نزديک بود که چندبار به بچه ها 
ترکش مین يا تکه های سنگ خورده بود و مجروح شده بودند. 
علت اين رزم ها هم به اين خاطر بود که به صدای انفجارهای 
شديد عادت کنیم و با تجربه شرايط پر اضطراب، در شب های 
عملیات هنگام معبر زدن، دستپاچه نشويم. افرادی که مدتی 
در گردان می ماندند، رزم های شبانه برايشان عادی می شد و 
بالفاصله پس از بیدار شدن، با لباس کامل نظامی و پوتین و 
بدون اضطراب، در تاريکی، در زمین صبحگاه به خط می شدند. 
مدت کوتاهی بود به تخريب رفته بودم که نخستین رزم شبانه 
را تجربه کردم. نیمه های شــب در اوج خواب، صدای انفجار 
شــديدی با اضطراب بیدارم کرد. به قدری انفجار شديد بود 
که گوش هايم شــروع به زنگ زدن کردند و فرياد عده ای که 
با تیراندازی به همه دســتور به خط شدن می دادند حسابی 
شوکه ام کرد. لحظه ای فکر کردم خواب می بینم. انفجارهای 
پیاپی ماننــد رعد و برق بــرای لحظه ای اطرافم را روشــن 
می کرد. صدای بســیار بلند شلیک يک قبضه ضد هوايی 23 
میلی متری که رســام را مانند قطار راهی آســمان می کرد، 
زمین را می لرزاند. چند ثانیه گذشت تا متوجه شوم موضوع از 
چه قرار است. از زمین کنده شدم و گیج و منگ در جای خود 
نشستم. به زور در تاريکی سرو ته چادر را تشخیص دادم و با 
عجله و چهار دســت و پا خودم را به پوتین ها رساندم. شهید 
علی ساقی که از نیروهای قديمی تخريب بود، پوتین هايش را 
پوشیده و آرام روی سکوی چادر کنار پوتین ها نشسته بود تا 
از شدت انفجارها کاسته شود، بعد بیرون برود. در نور ضعیف 
فانوس هرچه دقت کردم، پوتین های دم دســت، ساق کوتاه 
بودند. باعجله و اضطراب با دو دستم پوتین ها را به هم ريخته 
و مانند بلبل تکرار می کردم»ساقی ساقی ساق بلند...« شايد 
هنوز کامال از خواب بیدار نشده بودم و فکر می کردم ساقی از 
قبل آنجا نشسته تا پوتین مرا برايم پیدا کند. من به او می گفتم 
اينها همه ساق کوتاه اســت و دنبال پوتین ساق بلند بگرد. 
ساقی بنده خدا با تعجب کار مرا تماشا می کرد و مطمئن نبود 

هنوز از خواب بیدار شده باشم.«

 4شهید گمنام 
مهمان همدانی ها می شوند

همزمان با فرارســیدن ســالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( همدان میزبان 4 شــهید گمنام دوران 
دفاع مقدس می شــود. ســردار مهــدی ظفری، 
مديرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
همدان درباره اين خبر گفت: »همدان دارای سابقه 
درخشانی در حوزه ايثار و شهادت است. از اين رو 
انتظار می رود برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و 
همچنین خنثی کردن توطئه های دشمن اقدامات 
چشمگیری انجام دهد.« او در ادامه افزود: »يکی 
از گام هايی که می توانیم در ايــن زمینه برداريم 
تدفین شــهدای گمنام در میاديــن و مکان های 
پر رفت وآمد اســت.« به گفته ظفری برای تدفین 
4شهید گمنامی که قرار است مهمان همدانی ها 
شوند نقاطی درنظر گرفته شــده است. مديرکل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان با 
بیان اينکه مراسم تشییع شهدا روز 6دی در میدان 
امام خمینی)ره( برگزار می شــود، اظهار داشت: 
»بعد از تشییع شهدای گمنام در جايگاه های واقع 
در اداره  کل آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، 
کوی خضر در شهرستان همدان و شهرستان رزن 
دفن خواهند شد. او در پايان افزود: »با توجه به اينکه 
مستندسازی و تهیه فیلم از حضور شهدا در سطح 
استان بسیار اهمیت دارد، صدا و سیما در اين زمینه 
بايد اقدامات شاخصی انجام دهد، همچنین چون 
بعد از تدفین شهدا، بحث ساخت يادمان ها اهمیت 
دارد بايد طرح ها برای تأيید در اسرع وقت به کمیته 

فنی استانداری ارسال شود.« 

 تسهیل سفر به 
عتبات عالیات برای ایثارگران

مديرکل بنیاد شــهید و امور ايثارگران استان تهران از آغاز 
فصلی جديد برای گســترش خدمات رســانی مطلوب به 

خانواده ايثارگران در سفر به عتبات عالیات خبر داد.
اصحاب کريمی با اشــاره به امضــای تفاهمنامه همکاری 
اعزام ايثارگران تهران به ســفر عتبات عالیات گفت: »اين 
تفاهمنامه در راستای اجرای دستور معاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ايثارگران برای اعزام خانواده معظم 
شهدا و ايثارگران به شــهرهای زيارتی عراق بین سازمان 
مجتمع های فرهنگی ســیاحتی کوثر، اداره بنیاد شــهید 
استان تهران و شرکت مسافرتی هوايی جهانگردی شاهدان 

کوثر به امضا رسید.«
وی با اشــاره به لزوم ارائــه خدمات باکیفیت بــه خانواده 
ايثارگران گفت: »امیدواريم امضای تفاهمنامه قدمی مؤثر 
در برآورده کردن انتظارات خانواده شاهد و ايثارگر باشد و 
فصل تازه ای از همکاری های متقابل میان سازمان فرهنگی 
ســیاحتی کوثر و بنیاد شــهید و امور ايثارگران با رويکرد 
توسعه دامنه خدمات رسانی مطلوب به خانواده معزز شهدا 

و ايثارگران باشد.«
يثارگــران تهــران  تفاهمنامــه همــکاری اعــزام ا
بــه ســفر عتبــات عالیــات بــا تأمیــن تســهیالت با 
 کارمــزد 4 درصــد بــا اقســاط 24ماهــه و تخصیــص 
يک میلیون تومان از هزينه سفر به زائران جامعه ايثارگری 

به صورت بالعوض به امضا رسید.
پیش از ايــن تفاهمنامــه ای میان ســازمان مجتمع های 
فرهنگی ســیاحتی کوثر و بانک دی به منظور گســترش 
همکاری های متقابل و اعطای تسهیالت مناسب برای اعزام 
جامعه ايثارگری به زيارت عتبات عالیــات عراق تدوين و 

امضا شده است.

داستانی کودکانه درباره حاج قاسم
کتاب کودک »مردی که زبان کبوترها 
را می دانســت« به نويسندگی نازنین 
صابری بهداد و تصويرگری لیال حیدری، 
توسط انتشارات »راه يار« و با همکاری 
بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم 

سلیمانی، چاپ و روانه بازار نشر شد.
اين کتاب داســتانی کودکانه درباره 

عملیات شکســت محاصره شــهر آمرلی عراق توســط سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی است که به کوشش مجموعه »خانه 
همبازی« و با حمايت بنیاد مکتب حاج قاســم تهیه شده است. 
شهر 20هزارنفری آمرلی در حومه جنوبی استان کرکوک عراق در 
سال 2014 در محاصره کامل گروه تروريستی داعش قرار داشت 
اما بعد از 89روز مقاومت دالورانه زنان و مردان اين شهر در نهم 
شهريورماه 1393، با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

و به دست نیروهای حشد الشعبی آزاد شد.
کتاب »مردی که زبان کبوترها را می دانســت«؛ در 24 صفحه 
رنگی، شمارگان 1000 نســخه و قیمت 40 هزار تومان منتشر 
شده اســت و عالقه مندان عالوه بر کتابفروشــی ها می توانند از 
 raheyarpub.ir طريق سايت و صفحات مجازی ناشر به نشانی
نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند. همچنین در روزهای اخیر نیز 2 
کتاب کودک »سیب آخر«؛ داستانی کودکانه درباره کمک رسانی 
حاج قاسم در سیل خوزستان و »قهرمان به شکل خودم« درباره 
رشادت های حاج قاسم به نويســندگی و تصويرگری کلر ژوبرت 

توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است.
پیش تر نیز 4کتاب داستان و رنگ آمیزی »فردا رو ما می سازيم«؛ 
روايت پیشــرفت های کشــور برای کودکان و 2 کتاب شــعر و 
رنگ آمیزی »فر و فر و فر صــدا میاد« و »يک دونــه نون و صد 
دونه نون« درباره مشــارکت کودکان در فعالیت های پشتیبانی 
دفاع مقدس و مقابله با کرونا با همکاری »خانه همبازی« و انتشارات 

»راه يار« منتشر شده بود.
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الناز عباسیان؛ روزنامه نگاريادداشت

روايتي متفاوت از حال وهواي ديدار با خانواده مدافع امنیت


