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شماره 8484

وقتی سرلشکر ِپهلوی
(ره)
فدایی امام میشود

معرفی فیلم

به وقت شام

خبر

برگزاری کنگره ملی
شهدای عشایری
دبیر کمیته فضای مجازی کنگره ملی شهدای
جامعه عشایری کشور از آغاز پویش تولید محتوا
با موضوع شهدای عشــایر خبر داد .یاسر بیاتی
افزود :این پویش با شــعار «ما ملت شهادتیم»
بهمناسبت نخستین کنگره ملی ۱۰هزار شهید
جامعه عشــایری آغاز شده اســت .هنرمندان
استان و سراسر کشــور میتوانند آثار خود را در
قالب پوســتر ،عکسنوشــته و آیتم تصویری تا
۲۰اردیبهشتماه به آدرس @matna_media
ارســال کنند .وی با اشــاره به اینکه این کنگره
بهزودی در 3شــب برگزار میشود و شامل شب
شــعر ،برنامه شــهدای مدافع حرم و اجالسیه
اســت گفت :در اجرا و برگزاری کنگره شهیدان
عشایر هر چه برای شــهدا انجام دهیم کم است.
گفتنی اســت برگزاری نخســتین کنگره ملی
بزرگداشــت ۱۰هزار شــهید جامعه عشایری
بهعنوان یک رخداد بزرگ فرهنگی از ســال۹۸
در کشــور آغاز شــد و میزبانی این کنگره ملی
به چهارمحالوبختیــاری داده شــد و تاکنون
۱۸یادواره شهید جامعه عشایری استانی و ۲هزار
یادواره پایگاهی در سطح کشور برگزار شده است.
(بیاتی از آمادهسازی اپلیکیشــن اطالعرسانی
برای مهمانــان خبــر داد و بیان داشــت :این
اپلیکیشــن کلیتی درخصوص کنگره در اختیار
مهمانان کنگره قرار میدهد).

تلنگر

آخر روی پله فرش نمیاندازند
در کتاب «سفیر بیداری» که توسط گروه فرهنگی انتشارات شهید
ابراهیم هادی گردآوری شده اســت ،مخاطب با زندگی شهید
طلبه سیدمصطفی الحسینی آشنا میشود .این شهید در تاریخ
سال 1333در همدان به دنیا آمد و در سن ۲۵سالگی و یکسال
پس از پیروزی انقالب در سال 1358به شهادت رسید.
ســیدمصطفی از همان ابتدا مســیر زندگی خود را به درستی
تشخیص داد تا جایی که در سن ۱۶سالگی به کمک مردم محل
خود پایههای ساخت مسجد اعظم همدان را بنیان نهاد .او پیش از
انقالب در دوران دبیرستان3مرتبهخودش را با سختی به خرمشهر
رساند و از آن طریق به شــهر نجف و مالقات با امام(ره) رفت و با
اعالمیه ،نوار و رساله امام(ره) به همدان برگشت .در بخشی از کتاب
سفیر بیداری میخوانیم« :روی پلههای خانه فرش انداخته بودیم،
نمای قشنگی پیداکرده بود .آمد پیش من و گفت« :مامان جان
میشود روی پله غذا خورد یا نماز خواند؟!» تعجب کردم .گفتم:
«نه» .مکثی کرد و ادامه داد :پس این فرشها چیســت که روی
پلهها انداختید!؟ آخر روی پله فرش نمیاندازند .اینها را باید به فقرا
بدهیم .مادر جان ،ما نمیتوانیم روز قیامت جواب خدا را بدهیم».
این کتاب 197صفحه دارد و در سال 93منتشر شده است.

محمود جمشیدوند؛ جانباز و حقوقدانی که مشاوره
حقوقی رایگان میدهد

صلح و سازش مهارت اوست

ترکشهای زیادی در جایجای بدنش جا خوش کرده
و بدتر از آن خسخس سینه و تاولهای ریز و درشتی
اســت که جانش را آزار میدهد .صــدای خشدار و
نفسهایی که به ســختی بیرون میآید گواه است بر
شیميایی شدنش .او سالهاست با بیماریاش میجنگد
اما بیتوجه به دردی که جسمش را هدف گرفته هنوز
اســتوار و با اراده هدفش را دنبال میکند؛ هدفی که
فقط به رضای خدا ختم میشود و آن خدمت به خلق
اوست .دکترمحمود جمشیدوند در بین دوست و آشنا
معروف است به مهربانی و مردمداری .او با کمک کردن
به دیگران و بازکردن گرهکور زندگیشان زکات علمش
را با خدا تسویه میکند .جمشــیدوند بعد از جنگ،
تحصیالت خود را ادامه داده و حــاال در زمره یکی از
برترین حقوقدانهای شهر بهشــمار میآید .او مرام
خوبی دارد و هر کس برای جدایــی به او مراجعه کند
تا بین زوجین صلح برقرار نکنــد ،اجازه نمیدهد از
دفترش بیرون بروند.

نگاهی به زوایای پیدا و پنهان زندگی سپهبد قرنی ،در چهل و سومین سالگرد شهادتش
سرگذشت ایران از ابتدا تا به امروز پر از داستان
الناز عباسیان
زندگیقهرمانانیاستکهبرایحفظخاکوطنو
گزارش روزنامهنگار
کوتاه کردن دست بیگانگان ،حتی از جانشان هم
دریغ نکردهاند .بدون شک میتوان گفت شهید سپهبد محمدولی قرنی ،یکی از قهرمانانی است که
عشقش به وطن باعث شد روزهای سخت زندان دوران پهلوی و تهمتها و فشارهای گروهگها در
صدر انقالب را به جان بخرد و نخستین نفری باشد که پس از پیروزی انقالب اسالمی با گلوله نامردان
وطنفروش ترور شود .صبح دوشنبه سوم اردیبهشت 1358سرلشکر قرنی در خانهاش در خیابان
ولیعصر تهران هدف گلوله قرار گرفت و از ناحی ه شکم و پا مجروح شد ،معالجات بیثمر بود و او به
شهادت رسید .بهمناسبت سالگرد شهادتش برای ترسیم بخشی از دورههای پر فراز و نشیب زندگی
او جدا از کتابهای متعدد ،از جمله کتاب « ناگفتههایی از زندگی سپهبد قرنی»  ،نوشته احمد نوروزی
فرسنگی مروری به خاطرات اطرافیانش داشتهایم که در ادامه میخوانید.

سیدمحمد ولیقرنی ســال 1292در تهران متولد
شد .وقتی که تنها 10سال داشت طعم تلخ بیپدری
را تجربه کرد و از همان روزها با خودش عهد بســت
که برای مادرش بهترین باشــد و همینطور هم شد.
تحصیالت متوســطهاش را در دبیرستان دارالفنون
آغاز کرد و در دبیرستان نظام ارتش به پایان رساند .در
سال ۱۳۰۹وارد دانشکده افسری شد و در سال۱۳۱۳
با درجه ستوان دومی ،در رسته توپخانه فارغالتحصیل
شد .از هوش و استعدادی سرشار برخوردار بود ،چنان
که در دبیرســتان نظام ،میان ۳۲نفر از همکالسان
خود  -که همه برگزیده بودند  -نفر دوم و در دانشکده
افســری هم با معدل باال نفر سوم شــد .او در دوران
خدمت خود خدمات درخشانی را از خود به نمایش
گذاشته است و مشاغل مهمی همچون کفیل فرمانده
گردان 2هنگ 4توپخانه ،فرمانده گردان  ،105رئیس
رکن دوم ستاد مرکز تعلیماتی آمادگاه ،فرمانده پارک
توپخانه لشکر ،2رئیس رکن سوم لشکر 2مرکز ،رئیس
ستاد لشکر ،2معاون اداره دوم سررشتهداری ارتش،
فرمانده تیپ مستقل رشت ،رئیس رکن دوم و معاون
ستاد ارتش را برعهده گرفته است .آخرین سمتش هم
پیش از اخراج از ارتش،ریاست رکن 2و معاونت ستاد
ارتش بوده است .این شغل ،باتوجه به موقعیت زمانی و
وضعیت ارتش پس از کودتای 28مرداد ،1332شغل
بسیار مهمی بوده است .در مهرماه سال ۱۳۳۶موفق
به اخذ درجه سرلشکری شد ،ولی کمتر از یکسال بعد
در تیرماه ۱۳۳۷در پی کشف طرح کودتا علیه رژیم
پادشاهی دستگیر و پس از محاکمه و 3سال زندان از
ارتش اخراج شد .قرنی حدود 2دهه بعد در اوج انقالب
بار دیگر وارد کارزار شد و به اردوی امام خمینی(ره)
پیوســت و پس از انقالب فرمانده ارتش شد ولی بعد
اســتعفا کرد و چند ماه پس از انقالب در روز ســوم
اردیبهشــت 13۵۸به ضرب گلوله اعضای گروهک
فرقان در خانهاش ترور شد.

ماجرای کودتای سرلشکر قرنی

کودتای سرلشــکر قرنــی هم بــرای خودش
ماجرایی داشت .او که سالها رئیس رکن  2ارتش
شاهنشاهی بود و به واسطه این شغل و منصبش
از دزدیهای کالنی که در کشور صورت میگرفت
خبر داشت ،همیشه بهدنبال فرصتی بود تا مقابل
این ظلم و جور نظام بايستد .فکر طراحی یک کودتا
بعد از 28مرداد به سر او و چند افسر ناراضی افتاد .اما
در شگفتی تمام کودتا لو رفت و اغلب قریب به اتفاق
عواملش ،ازجمله سرلشکر قرنی دستگیر و او به 3سال
حبس محکوم شد .اسفند 1339از زندان آزاد شد و
از آن پس شدیدا تحت مراقبت امنیتی قرار داشت.
او بهدلیل همکاری با روحانیــت در جریان نهضت
امامخمینی(ره) مجدد به زنــدان رفت و در دی ماه
سال 1345آزاد شد .بعد در جریان انقالب به نیروهای
انقالبی پیوست .هنگام شکلگیری و گزینش اعضای
شورای انقالب که از سوی حضرتامامخمینی(ره)
صورت میگرفت و همگی از صافیهای متعدد باید
عبور میکردند ،او هم به عضویت این شــورا انتخاب
شد.
خنثی کردن طرح ربودن امام

ره

خدمتی که قرنی به انقالب پیش و بعد از پیروزی کرده
بود کمتر گفته شده است .کسی که انقالب مدیون
اوست اما گمنام مانده اســت .اصال گویا خودش هم
چنین گمنامی را میپســندید چرا که کمتر تمایل
داشت که کســی از او عکس بگیرد .حتی در معدود
مصاحبههایش هــم درگیر عکس گرفتــن نبود به
همینخاطر تصاویر کمی از او در رسانهها و تلویزیون
دیده میشود که البته دلیلی بر تواضع و خاکی بودن
شــهید قرنی بود .نکته جالب درباره شهید قرنی به
ی طرح ربودن امامخمینی(ره) بازمیگردد.
خنثیساز 
او افسران باالی رژیم شــاه را بهوسیله دوستان خود

بیزار از مال دنیا

هر کسی که در زمان ستمشاهی به درجات باالی نظامی میرسید ،صاحب
مال و مکنت فراوانی میشــد ،چون امکانات بیحسابی در اختیارش
قرار میگرفت ،ولی شــهید قرنی از مال دنیا فقط یک خانه داشت که
آن هم بعد از شــهادتش خرج بدهیهایش شد .بهگفته پسرش،
مرحوم محمدرضا قرنی ،پدر عشــق وافری به اسالم ،کشور و
حضرتامام(ره) داشت و به هیچ عنوان نظام سلطنتی را قبول
نداشت و امیدوار بود که بتواند برای نهضت کاری انجام دهد.

مکث

زخمی کربالی5

تصویرگر :بهرام غروی

فیلــم «بــه وقــت
شــام» اثــری از
ابراهیــم حاتمیکیا،
کارگردان کشورمان
است .حاتمیکیا در
ایــن فیلم بــه رفتار
وحشــیانه داعــش
پرداختــه و مضمون
داســتان فیلــم او
اینگونه است« :یونس
(هادی حجازیفر) به همراه پسرش علی (بابک حمیدیان)
که یک خلبان است ،به منطقه تدمر سوریه اعزام میشوند تا
تعدادی از مردم باقی مانده را با هواپیما به دمشق برسانند
اما در جریان بازگشت ،داعشــیها کنترل پرواز را بهدست
میگیرند و حوادثی تلخ رقم میخورد».
رعب و وحشــتی که در فیلم به مخاطب منتقل میشود
نشــان میدهد ،حاتمیکیا در معرفی چهره منفور گروه
تروریســتی داعش موفق بوده اســت؛ افرادی خشن که
بیرحمانهترین و مخوفترین رفتارها را علیه مردم سوریه
و عراق بهکار گرفتهاند .در واقع این کارگردان با ســاخت
فیلم به وقت شــام فرصتی را مهیا کرد تا جهان از جنایت
این گروه تروریستی آگاه شود.
ابراهیم حاتمیکیا درخصوص واکنش حاج قاسم سلیمانی
بعد از تماشای فیلم به وقت شــام میگوید«:هنگامی هم
که قرار شــد با ایشــان فیلم را ببینیم از برخورد ایشان
میترســیدم .حتی دورتر از او نشســته بودم اما در پایان
وقتی حاجقاسم من را در آغوش گرفت و گریه کرد ،بسیار
خوشحال شدم».

یاد

جمــع میکرد
و اطالعــات روز را به
این طریق از آنها بهدســت
مــیآورد .بعدها هم گفته شــد زمانی که
امام(ره) در نجف بودند ،طرح ربودن ایشــان با توافق
حکومت عراق ریخته شده بود و هوشیاری اطرافیان
امام(ره) این طرح را خنثی کرده بود .شــهید قرنی با
اطالعاتی که کسب کرده و در اختیار انقالبیون گذاشته
بود ،خدمات بزرگی به کشور و نظام کرده که هیچکس
از جزئیات آنها خبر ندارد.
مرد باتجربه ارتش

سخت است تیمسار رژیم شاه باشی ولی دلت با جور
رژیم و سرانش صاف نباشد .سخت است قدرت و درجه
داشته باشی اما مجبور باشی مقابل ظلم به مردم و زیر
دستان سکوت کنی .اینها روایت زندگی تیمسار قرنی
است که 2دهه پیش از پیروزی انقالب اسالمی مقابل
رژیم شاهنشاهی ایستاد و سختیهای بسیاری را به
جان خرید .یک فرد مورد غضب قرار گرفته شاه به شمار
میآمد که شاه او را از کار برکنار کرده و به حاشیه رانده
بود .وقتی انقالب پیروز شد سن و سالی از او گذشته
بود و مرد باتجربه ارتش بود .از اینرو بالفاصله ،یعنی
روز 23بهمن ،با حکم امامخمینی(ره) سرلشکر قرنی،
ضمن اعاده به ارتش با درجه سرلشکری بهعنوان رئیس
ستاد ارتش انقالب ،منصوب شد .آن روزها تمام هم و
غم قرنی این بود که با نیروهای ارتشی برخورد شدیدی
صورت نگیرد .معتقد بود زمان طاغوت اگر دستوری
داده شده و این افراد اجرا کردهاند ،گناهی نداشتهاند و

این تا حدی هم درست
بود و درخصوص بسیاری
از ارتشــیهای قدیم صدق
میکرد .تا جایی که وقتی فردی را دستگیر
میکردند و میگفتند این فرد طاغوتی بوده شــهید
قرنی میگفت خوب درباره او و خانوادهاش بررســی
کنید تا خدایی نکرده بدون دلیل و از روی کینه ،یک
درجهدار ،سرهنگ یا افسر را بهخاطر یک سیلی که
قبال به برخی از شما زده ،طاغوتی یا ضدانقالبی خطاب
نکنید .این کارهای تیمســار یک طرف ماجراست و
طرف دیگر یک ارتش از هم پاشــیده بود و او باید آن
را سر و ســامان میداد .کار کمی نیست در شرایطی
که انقالب تازه پیروز شده بود توانست نیروهای ارتش
را جمع و جور کند و تکلیف هر کــدام را به خوبی و
بهدرستی معلوم کند .شهید قرنی به نیروها شغل داد و
بین آنها تقسیم کار کرد .نکته جالب اینجاست که در
این کار ظرفیت و شرایط خانوادگی افراد را میسنجید
میپرسید اهل کجایید و چه کارهایی انجام دادهاید
و بعد آنها را بــه پادگانهای مختلف میفرســتاد و
میگفت اصل خانواده است .چون یک مرد هر کاری
که کند نمیتواند حریف خانوادهاش شود .حریف ارتش
میشود ولی حریف زن و بچه نمیشود .به همین دلیل
اول از خانواده و زن و بچه میپرسید و بعد او را تأیید
میکرد .در کنار نماز و روزه بــه زندگی کنار خانواده
خیلی اعتقاد داشت .همیشــه میگفت جالب است
در رژیم قبل تمام کشورهای عربی اطراف ما از ارتش
مجهز شاه وحشت داشتند اما امام(ره) با دست خالی
آمد و ارتش همان رژیم را از هم پاشاند.

نگاهی به وضعیت کیفی کتابهای اخیر دفاعمقدس در گفتوگو با نویسنده و کارشناسی از این حوزه

دنبال شیوه جذاب برای نوشتن از ایثار باشیم

نگارش آشنا شده و در نوشتن توانمند میشود .همچنین نباید از حضور
مؤثر استادان ادبیات غافل شد .بهنظر من جذب این اشخاص در فضای
نگارش ایثار و مقاومت ولو برای تدریس فنون و مشاوره دادن ،مطمئنا
کمک زیادی میکند.

شهره کیانوشراد

گفتوگو روزنامهنگار

آمار ارائه شده از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران که در سال99
و همزمان با چهلمین سال بعد از آغاز جنگ تحمیلی ارائه شد،
نشاندهنده رشد چاپ کتابهایی با موضوع دفاعمقدس است.
موضوع حائز اهمیت در این آمــار ،تجدید چاپ برخی کتابها،
استقبال مخاطبان و افزایش تعداد نویسندگانی است که در این
حوزه فعالیت میکنند .توجه به کیفیت آثار چاپ شــده یکی از
موضوعات مهم مورد تأکید کارشناسان ادبی فعال در این حوزه در
سالهای اخیر است .بسیاری از آنها ازجمله مهدیه زکیزاده معتقد
اســت برای جذب مخاطب باید برکیفیت کتابهای تولید شده
نظارت بیشتری داشت .او خود از سال 1394در انتشارات روایت
فتح ،تحقیق و پژوهش و مصاحبه زندگی شهدا را شروع کرد و بعد
بهعنوان کارشناس بخش تألیف کارش را ادامه داد و اکنون بهعنوان
مدیر اجرایی و کارشناس مسئول در این انتشارات فعالیت میکند.
«بیست سال و سه روز»« ،اینجا باالی تل تکفیریها میرقصند»،
«ماجرای عجیب یک جشــن تولد»« ،اینجا خط مقدم است» و
«چهل قدم تا عشق» عنوان کتابهایی است که زکیزاده ،پژوهش
آنها را برعهده داشته است .با زکیزاده ،درباره لزوم توجه به کیفیت
کتابهایی با موضوع دفاعمقدس گفتوگو کردهایم.
چندین ســال اســت که بهعنوان کارشناس کتاب
فعالیت میکنید؛ بهنظر شما با توجه به افزایش تعداد کتابهای
دفاعمقدس و تجدید چاپ برخــی از آنها ،آیا به همان اندازه به
کیفیت محتوا هم توجه میشود؟

اگر بگوییم توجه نمیشــود که بیانصافی اســت .بیشتر کسانی که
در حوزه ایثار و مقاومت فعالیــت میکنند دغدغهمندند .تالش آنها
در شرایطی است که مشــکالت گرانی زینک ،کاغذ ،مافیای کاغذ و
عدمتولید کاغذ مناسب در کشــور ،روح و روان فعاالن این حوزه اعم
از نویسندگان جوان و ناشران را درگیر کرده است .برای من بهشخصه
کیفیت ،اهمیت بیشتری از کمیت دارد ،ولی شاید در بخش پژوهش
با توجه به سن باالی راویان دفاعمقدس ،کیفیت و سرعت جمعآوری

مژگان مهرابی؛ روزنامهنگار

یعنی معتقدید باید مرکزی برای آموزش نویسندگان
عالقهمند در این حوزه تشکیل شود؟

بله .تشکیل انجمن نویسندگان و آموزش و تبادل نظر میان اعضای
انجمن بســیار اهمیت دارد .وجود انجمنی منسجم از نویسندگان
دفاعمقدس ،به این طیف هویتی خاص میبخشد که هم با مشکالت و
دغدغههای نشر آگاهشوند و هم از طریق انجمن ،بتوانند مطالباتشان را
راحتتر پیگیری کنند .متأسفانه حتی بسیاری از مسئوالن از ناشران و
نویسندگان دفاعمقدس حمایتی نمیکنند بنابراین نمیتوان توقع رفع
مشکالت یا رشد سریع و بهبود کیفی کتابها را داشت.
بهنظر شما نویسنده در نگارش کتابها باید به شیوه
روایی و خاطرهگویی تکیه کند یا از تکنیک داستان و قصهگویی
هم برای جذب مخاطب استفاده کند؟

اطالعات از اهمیت بیشتری برخوردار باشد .الزمه کیفیت و کمیت،
پژوهش و مصاحبه مناسب است که متأســفانه خیلی به آن بها داده
نمیشود.
کتابهایی که در 3دهه اول دفاعمقدس چاپ میشد
ی و روایتهای ساده بود اما در سالهای اخیر
برمبنای خاطرهنگار 
تکنیکهای داستاننویسی هم بهکار گرفته میشود که میتواند
زمینه چاپ به زبانهای دیگر و رقابت با آثار جهانی را فراهم کند.
برای ارتقا و آموزش نویسندگانی که در این حوزه فعالیت میکنند
چه پیشنهادی دارید؟

نویسنده نباید بهخود غره شود زیرا مطالعه و آموزش باعث ارتقای قلم
فرد میشود .همچنین با مطالعه آثار فاخر جهانی با تکنیکها و قوانین

وقتی در دفاعمقدس و از آن باالتر موضوع ایثار در اســام و انقالب
اســامی را مرور میکنید ،تازه متوجه الگوهــای بیبدیل رفتاری و
شخصیتی میشوید .شاید اگر این تعداد قهرمان در تاریخ هر کشور
اروپایی بود ،اساسنامههای محکمی برای لحظه لحظه زندگیآدمها
تدوین و الزم االجرا میشد .تا زمانی که آموزش و پرورش و فرهنگ
ما آخرین دغدغه مسئوالن کشور برای سرمایهگذاری باشد ،ما هرقدر
تالش کنیم ،باز هم عقبیم .مگر اینکه نگاه لطف همین شهدا شامل
حالمان شود .استادان ادبیات باید دنبال شیوه جذاب و جدیدتری برای
تألیف زندگینامههای شهدا باشند .خاطرهنگاری ،رمان ،داستاننویسی،
تاریخ شفاهی و کارنامه عملیاتی همگی الزم است فقط باید درست و در
جای واقعی خودش انتخاب شود .ما اول باید سرانه مطالعه را باال ببریم.
بعد انتظار تخصصی شدن مطالعه را داشته باشیم و البته همزمان هم به
تربیت و آموزش تخصصی نویسندگان و پژوهشگران جوان و عالقهمند
بهویژه در حوزه دفاعمقدس بپردازیم .مطالعه زندگی شهدا برایمان
تلنگری است تا بهخودمان بیاییم و اگر صادقانه و بدون اغراق بیان شود
الگوی مناسبی برای نسل امروز است.

وقتی جنگ تحمیلی شروع شد رفتن به جبهه را با خانواده
در میان گذاشــت .هیچکس راضی نبود .دلیلشــان هم
کمسن بودن او بود .به هر سختی اجازه اعزامش به جبهه را
گرفت .ابتدا بهعنوان نیروی رزمی فعالیت میکرد و بعد هم
راننده لودر شد .البته همزمان با حضور در جبهه درسش
را هم میخواند و همان زمان توانست دیپلم خود را بگیرد.
و اما ماجرای شیمیایی شــدنش که به عملیات کربالی5
برمیگردد« :برای درست کردن سنگر در حال بار زدن شن
و ماسه بودیم .دشمن بمب شــیمیایی زد .در یک آن غبار
سفیدی منطقه را پر کرد .راه فرار نداشتیم و ناگزیر 3روز
آنجا بودیم .با اینکه ماســک بهصورتمان بود اما شیمیایی
شــدیم؛ با گاز خردل »...گاز خردل خونش را آلوده کرد و
کمکم تاولهای کوچکی روی پوســتش خودنمایی کرد.
رفتهرفته حالش رو به وخامت گذاشت و نفسش به شماره
افتاد .او را از بیمارستان صحرایی به بیمارستان تخصصی
منتقل کردند .پزشکان تشخیص دادند به بیماری لوسمی
مبتال شده است .درمانش را شروع کردند .شیمیدرمانی او
را تا سرحد مرگ میرساند .گاز شیمیایی روی غدد لنفاوی
و چشمهایش هم تأثیر گذاشته بود.
قدردان ازخودگذشتگی همسر

او درد میکشــید و مادرش عذاب .لحظههــای بدی بود.
اما از آنجــا که برای او شکســت معنا نداشــت عزمش را
جزم کــرد و همه توان را بــهکار گرفت تــا بیماریاش را
شکست دهد .شرایطش که بهتر شد برای آزمون دانشگاه
شرکت کرد .مدارج علمی را یکی پس از دیگری پشت سر
گذاشت؛ تا االن که دکتری حقوق دارد .او میگوید« :اگرچه
هرازچندگاهی برای درمان بیماری ریوی در بیمارســتان
بســتری میشــوم اما همچنان کوهي مقاوم هستم ».او
همسرش را تنها کسی میداند که بیشــترین تأثیر را در
زندگیاش داشته و قدردان اوست« :موفقیتم را مدیون بانو
هســتم .برای پیروزی من از جان مایه گذاشت .هر بار که
بیمار شدم چون پرستاری دلسوز همراهیام کرد .زندگی با
جانباز شیمیایی سخت است اما همسرم در مقابل سختیها
همیشــه صبورانه کنارم بوده اســت ».او هیچوقت یادش
نمیرود کــه روزهای اول زندگی که مجبور شــدند برای
مداوا از شهرســتان به تهران بیایند در چه فضای کوچکی
زندگی میکردند .یک اتاق که فقط به اندازه نشســتن جا
داشت .آن هم توسط یکی از دوستان دکتر جور شده بود.
جمشیدوند خاطره تلخ آن روزها را یادآوری میکند« :من
در بیمارستان بستری بودم .همسرم هم همراه فرزندمان
رضا که فقط 6ماه داشت در آنجا زندگی میکرد .دوری و
غربت از یکســو و وضعیت نامعلوم من از سوی دیگر او را
آزار میداد اما یکبار هم لب به شکایت باز نکرد».
مشاوره رایگان حقوقی در مسجد

دکترجمشیدوند بیش از هر چیز از واژه طالق بیزار است.
اگر زوجی به این قصد به دفتر کارش مراجعه کند سعی در
رفع مشکلشان دارد .برای جدایی آنها قدمی برنمیدارد.
پای صحبتشان مینشیند و کلی گپ میزند تا از جدایی
منصرف شــوند .در این کارش موفق هم بوده و مانع طالق
بسیاری از زن و شوهرها شده اســت .از دیگر کارهای این
جانباز شیمیایی حضور در مسجد و دادن مشاوره حقوقی
رایگان به مردم است .او همواره سعی میکند گرهای از کار
دوروبریهایش باز کند .جمشیدوند خوب میداند هزینه
وکالت و مشاوره حقوقی باالست و شاید خیلی از دوست و
آشنا قادر به پرداخت آن نباشند برای همین این کار را بدون
هیچ چشمداشتی انجام میدهد .البته خیر رساندن دکتر
بیشتر از مواردی اســت که خود بیان میکند .اطرافیانش
خوب میدانند که او بــا چند رســتوران هماهنگ کرده
و مقداری غذا بیــن بیماران
سرطانی توزیع میکند.

