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خبر

چهره خبر

وداع با پیکر 5شهید مدافع حرم

دکتر رحیم نریمانی
مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و
امور ایثارگران
یکــی از ارزشهــای مهــم نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ترویــج فرهنــگ ایثــار
و شــهادت اســت .مــا شــهدا را بهعنــوان
رســانههای قدســی میشناســیم .ایــن
نخبگــی بایــد بــرای جامعــه تبییــن شــود
و اصحــاب رســانهها بایــد در جهــت
برجستهســازی چهــره نخبگانــی خانواده
شهدا و ایثارگران با استفاده از ابزار رسانه
بکوشند .باید تبلور آن را در بستر فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی ببینیم .ما
در پی ایجاد یک نظام مشــارکت خانواده
معظم شهدا و ایثارگران هستیم .اگر نگاه
مشارکتجویی شــکل نگیرد به سازمان
منفعل بدل میشویم .نوید شاهد

فرمانده سپاه تهران از برگزاری مراسم وداع با پیکر 5شهید
مدافع حرم عصر پنجشــنبه در میدان امامحسین خبر داد.
سردار حسن حسنزاده ،فرمانده سپاه محمدرسولاهلل سپاه
تهران بزرگ اظهار کرد« :مراســم مردمی وداع با  ۵شــهید
تازه تفحص شده مدافع حرم روز پنجشــنبه ساعت  ۱۸در
میدان امام حســین تهران برگزار خواهد شد ».وی تشریح
کرد« :هویت پیکر مطهر 5شهید مدافع حرم ،سردار عبداهلل
اسکندری ،رحیم کابلی ،مصطفی تاش موسی ،محمد امین
کریمیان و عباس آسمیه به میهن اسالمی بازگشته است و
از طریق تطبیق نمونه  DNAدر مرکز ژنتیک سپاه شناسایی
و تأیید شد».
ناگفته نماند سردار عبداهلل اسکندری مدیرکل بنیاد شهید
اســتان فارس و از فرماندهان دفاعمقدس به همراه  ۴شهید
دیگر خــرداد  ۹۳در خانطومان از توابع حلب در شــمال
سوریه به شهادت رســیدند .آوازه این شهید بزرگوار پس از
روایت داستان شهادتش که مانند موال و مقتدایش اباعبداهلل
الحسین(ع) سر بریدهاش را بر سر نیزه کردند بر سر زبانها
افتاد .بنا بهگفته همرزمان شــهید ،پیکر این ســردار بزرگ
بهدســت گروه اجناد الشــام افتاد و سرش توســط یکی از
فرماندهان این گروه تروریستی تکفیری از تن جدا و تصاویر
آن در فضای مجازی منتشر شد .شهید اسکندری نخستین
شهید مدافع حرم که سرش از تنش جدا شده است.
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پای صحبتهای «مجید رضایی»؛ آزادهای که کلیددار حسینیه است و گرهگشایی میکند

فرامرز صالحی از خاطرات سوگواری درماه محرم در
اردوگاههای بعثی میگوید

عزاداری به قیمت جان

ماه محرم باشد اما عاشقانش نتوانند عزاداری کنند؛ یعنی اجازه
نداشته باشند لباس ســیاه به تن کرده و بزم عزا بگیرند .هیهات.
دردی بدتر از این هم مگر میشــود؟! سختتر اینکه در نزدیکی
حرم باشی و مهیا نشود به پابوســی آقا بروی؟! این غم جانفرسا
را اســرای ایرانی با تمام وجود درک کردهاند .کسانی که بهترین
ســالهای عمرشــان را در اردوگاههای بعثی به سر بردند .برای
روضهخوانی و سینهزنی سيدالشهدا(ع) بارها شکنجه میشدند
و کتک میخوردند .امــا میدان را خالــی نمیکردند .تحقیرها
روح و جسمشــان را میآزرد با این حال برای سرورشان از جان
مایه میگذاشــتند .هر بار که محرم از راه میرســید با حداقل
داشتههایشان خیمه امام حســین(ع) را برپا میکردند .فرامرز
صالحی یکی از اسرای سرافراز کشــورمان خاطرات زیادی از آن
روزها و ایام محرم در دوران اسارت دارد؛«عشق به امام حسین(ع)
اسارت و غیراسارت نمیشناسد .هر کس شیفته ارباب باشد بلد
است بســاط عزاداری را برپا کند حتی اگر به قیمت جانش تمام
شود ».او خاطرات محرم آن سالها را برای ما تعریف میکند.
فرامرز صالحی اصالتا گچسارانی است .چهارم تیرماه سال 67در
محل پد خندق به اسارت دشمن درآمد .دوران اسارت او اگرچه
کوتاه بود اما وقایعی را به چشــم دیده که شــنیدنش تن آدم را
میلرزاند .او تعریف میکند« :سربازان عراقی ما را مجوس صدا
میکردند .خیلی بچهها را آزار میدادند؛ با حرفهایشان ،با تحقیر
کردنشان و اغلب کتک زدنشان .اسرا شکنجههای سخت را تحمل
میکردند اما بدترین رفتار زمانی بود که اعتقاداتشان را به سخره
میگرفتند .ما حق نداشتیم مراسم روضهخوانی و سینهزنی برگزار
کنیم .نهماه محرم و نه هیچ زمان دیگری ».اوماه محرم اسارت را به
یاد میآورد که بچهها در گروههای 4 -3نفری مینشستند و آرام
روضه میخواندند« :بچهها در ایام محرم دوســت داشتند لباس
مشکی بپوشند ولی چنین لباسی در اختیار ما نبود .یکسری لباس
سرهمی به ما داده بودند رنگ سرمهای داشت .از آن بهعنوان لباس
مشکی استفاده میکردیم .با اینکه قانون بود که روزهای دوشنبه
و چهارشنبهصورتمان را اصالح کنیم اما بچهها به احترام امام
حسین(ع) این کار را دهه اول نمیکردند و مجازاتش را به جان
میخریدند».
قطع آب در اردوگاه اسرا

هرســال ایام محرم که میشــد بهخصوص روزهای تاســوعا و
عاشــورا ،بعثیها آب اردوگاه را قطع میکردند .با این هدف که
اسرا برای انجام نظافت روزانه پی آب بروند و دیگر به مراسم عزای
سیدالشهدا(ع) نرسند یا رغبت نداشته باشند .اما غافل بودند که
آنها همه تاروپودشان با مهر امامحسین(ع) بافته شده و هر طور
که باشد مراسم عزاداری را برگزار میکنند .او خاطرهای تعریف
میکند؛«یک بار در حال عزاداری و سینهزنی بودیم که نگهبانها
درب آسایشگاه را باز کردند .داخل که شــدند با چوب و کابل و
شلینگ و هر چه در دست داشتند به سر و صورتمان کوبیدند .آنها
میزدند و ما نوحه میخواندیم .وقتی همه را زدند از آسایشــگاه
بیرونمان کردند .به حیاط رفتیم .ظهر بود .یکی از بچهها صدای
قشنگی داشت .اذان گفت .ولولهای برپا شــد .بچهها برای نماز
ایستادند .عراقیها وحشت کرده بودند .میخواستند مراسم ما را
بههم بزنند که برنامهشان بههم خورد .ما را با دست خودشان به
صف کردند تا نماز جماعت بخوانیم».
برپایی هیئت در آشپزخانه آسایشگاه

عراقیها در ایام محرم بیشتر به اردوگاهها سرک میکشیدند .به
هر طریقی سعی میکردند مانع از برگزاری مراسم عزاداری شوند.
اسرا اما اهمیتی بهکار بعثیها نمیدادند .هر 4 -3نفر دور هم جمع
میشــدند و خیلی آرام روضه میخواندند .بعضیها خالقیت به
خرج داده و با هسته خرما تسبیح درست کرده بودند .گوشهای
مینشســتند و اعمال روز عاشــورا را به جا میآوردند .عراقیها
هر ترفندی اجرا میکردند تیرشان به سنگ میخورد .صالحی
میگوید« :یک ســال در اردوگاه تکریت بودم .روز عاشــورا بود.
نوبت آسایشگاه ما بود که کارهای آشپزخانه را انجام دهد؛ نظافت
و شستن ظرفها و باقی کارها .به پیشنهاد یکی از بچهها قرار شد
مراسم سینهزنی راه بیندازیم .یک نفر دم در آشپزخانه نگهبانی
میداد .یکی دیگر از اســرا هم صدای خوبی داشت نوحه خواند.
نیم ساعت سینهزنی کردیم .آن هم به دور از چشم عراقیها .اگر
عراقیای نزدیک میشد مشغول دیگ شستن میشدیم .در طول
اســارت به یاد ندارم به این راحتی سینهزنی کرده باشیم چراکه
صدای چراغهای آشپزخانه آنقدر بلند بود که صدای ما و سینهزنی
ما در آنها گم میشد».

سرلشکر حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی
یــک مواجهــه جهانــی و آرایش فشــرده از
قدرتهــای شــیطانی دربــاره ایجــاد خلل
در امنیــت جمهــوری اســامی ایــران در
طــول 4دهــه گذشــته وجــود دارد .در
نهمین رزمایش اطالعاتی ســپاه در غرب
ی و در آن
کشور شرایط واقعی شبیهســاز 
از پیشــرفتهترین و بهروزتریــن ابزارهــای
توسعه یافته اطالعاتی ،تکنیکهای نوین
اطالعاتــی و تجربیــات اطالعاتــی ســپاه
استفاده شده است .دفاع پرس

گزارش

مژگان مهرابی

روزنامهنگار

مجید رضایی؛ یکی از هزاران آزادهای که طعم تلخ
اســارت را در اردوگاههای عراق چشیده است .از
دومین روز جنگ اســیر شد؛ در جبهههای غرب
کشــور .خاطرات زیادی از 10سال اسارتش دارد؛
اتفاقاتی که نسل امروز ما حتی تاب شنیدن آنها را
ندارد اما این آزاده با همه سختیهایی که به چشم
دیده و لمس کرده ،چون روزهای جوانیاش هنوز
مقاوم است و روحیه شادابی دارد؛ چرا که معتقد
است برای پابرجایی ایران باید بماند و استوار باشد.
مجید رضایی کمک حال خوبی برای دوســت و
آشناست یا بهتر بگوییم به قول رفقایش ،دستانش
گرهگشاست .هر جا مشکلی باشد نخستین کسی
که خودش را میرســاند حاج مجید است .او این
روزها در حســینیهای که خودش یکی از بانیان
آن بوده ،عالوه بر عزاداری ساالر شهیدان ،طبق
رسم هرساله ،یاد شهدا و همرزمانش را هم گرامی
داشته است.
روزی که اسیر شدم

پاتوق تنهایی حاج مجید اینجاست؛ حسینیه حضرت
علی اکبر(ع) .وقتی نوجــوان بوده همــراه با دیگر
دوستانش اینجا را راهاندازی کردهاند .خودش میگوید:
«سال .»54حاج مجید هر زمان که دلتنگ دوستان
جبههای میشود به حسینیه میآید و ساعتی را مهمان
امامحسین(ع) میشــود .در ایام محرم هم چند روز
مانده به دهه اول حسینیه را سیاهپوش کرده و همراه
با جوانان محل طاق نصرتی در ورودی کوچه میبندد؛
مثل امســال .باالی طاق نصرت تعداد زیادی عکس
شهدا نصب شــده که حاج مجید برای گرامیداشت
یاد آنها این کار را انجام داده است .نزدیکهای غروب
اســت و او سرشــلوغ؛ در تکاپو برای درست کردن
غذای نذری .میگوید« :آشــپزی را از دوران اسارت
یاد گرفتم .خدا رحمــت کند حاج آقــا ابوترابی را،
میگفت باید اسرا خودشــان امور اردوگاه را بهدست

بگیرند .میگفــت خودتان آشــپزی کنید نگذارید
آشپزخانه بهدست عراقیها بیفتد ».او همینطور که
سری به دیگها میزند ،به زمان اسارتش به دوم مهر
سال59برمیگردد؛ یعنی 2روز بعد از شروع جنگ.
اسیر شــدنش ماجرای جالبی دارد و آن را برایمان
تعریف میکند« :با شروع جنگهای نامنظم آموزش
نظامی دیدم و سال 58راهی کردستان شدم .آن زمان
نیروی رسمی سپاه پاســداران بودم .در تکاب و بعد
هم سقز و بانه فعالیتم را شروع کردم .آن زمان شهید
بروجردی فرمانده سپاه کرمانشاه بود .شب31شهریور
از طریق تلویزیون متوجــه حمله نیروهای عراقی به
خاک ایران شدیم .برای دفاع از حریم کشور تا دم مرز
عراق پیش رفته و با توپ و تانک جلوی ورودشان را
گرفته بودیم اما بنیصدر دســتور عقبنشینی داد و
ناگزیر از سر مرز به سرپل ذهاب برگشتیم».
میخواستند تیربارانمان کنند

روز دوم مهر بود .نیروهای عراقی وارد مرز شده بودند،
هیچکس باورش نمیشد که عراقیها تا این حد پیش
آمده باشند .لشــکر زرهی عراق جاده قصرشیرین را
بسته و دوطرف جاده را تیربار گذاشته بود .هر کس
وارد جاده میشد دستور ایست میدادند و اگر کسی
رد میشــد او را به رگبار میبســتند .مجید معاون
گردان بود .باقی ماجرا را از زبان خودش میشنویم:
«سوار بر تویوتا بودم که دستور ایســت دادند و ما را
از ماشین پیاده کردند .کمی جلوتر رفتم و دیدم چه
قیامتی است! هر کس در این جاده تردد داشته اسیر
کردهاند .جمعیت زیادی از آنها زن ،بچه و ســالمند
بودند؛ همه زیر آفتاب؛گرسنه و تشنه .بعد از ساعتی
نیروهای جوان نظامی را از بین دیگر اسرا جدا کردند.
دستهایمان را بستند .بعد هم روی خاکریز انداختند.
35نفری میشدیم میخواستند تیربارانمان کنند».
آن نماز روحانی جانم را نجات داد

ظهر شــده بود و آفتاب وسط آســمان .حاج مجید
گفت« :میخواهم نماز بخوانم ».ســروان عراقی که
زبان فارسی بلد بود با تعجب گفت« :شما مسلمانید؟
نماز میخوانید؟ فکر میکردیم کافر هستید ».مجید

در خواست آب کرد و عراقیها دریغ کردند .او تیمم
کرد و به نماز ایستاد .سروان عراقی با دیدن این صحنه
از شدت عصبانیت خشاب اسلحه درآورد و به سرش
میکوبید که جنگ مسلمان با مسلمان؟ حاج مجید
میگوید« :آن نماز بهترین نمــاز عمرم بود .آن نماز
روحانی جانــم را نجات داد ».حــاج مجید به برکت
آن نماز جان سالم به در برد و همراه با دیگر اسرا که
700نفری میشدند سوار بر ماشین ارتشی به بغداد
رفتند .به آنجا که رسیدند یکی از افسران عراقی دستور
کشتن 700اسیر را داد اما فرمانده دیگری مانع شد و
گفت« :آنها اسیر هستند و بعد از جنگ آزاد میشوند».
حاج مجید ادامه میدهد« :ما را به ســوله بزرگی که
قبال آشیانه هواپیما بود بردند .زن و بچهها را به مکان
دیگری فرستادند .به ما حارس خمینی میگفتند و
خیلی کتکمان میزدند .برای آزار ما عکس صدام را
به دیوار سوله نصب کردند ،بچهها با دیدن این صحنه
فریاد میزدند مرگ بر صدام .همین دلهرهای به جان
عراقیها انداخته بود ».بعد از مدتی اسرا را به اردوگاه
الرمادیه انتقال دادند؛در هر اتاق100نفر .در مدت چند
روز دور پادگان حصار کشیدند و برای پنجرهها حفاظ
آهنی نصب کردند .چند خانم هم اسیر بودند و یکی از
آنها معصومه آباد بود .ما خیلی نگران بودیم که مبادا
به آن خانمها هتک حرمت شود که شکر خدا نشد.
در این مکتب صبر و ایثار را آموختیم

حاج مجید دوران سختی را پشــت سر گذاشته که
به باور خودش در این مکتب صبــر و ایثار را آموخته
اســت .تعریف میکند2« :ماه اجازه حمام نداشتیم.
بدن خیلی از بچهها کرم گذاشته بود .در 2سالی که
الرمادیه بودیم از داشتن آب گرم محروم بودیم .دوران
سختی بود اما دلها به هم نزدیک بود .ایثار و گذشتی
که اردوگاه بود را در هیچ زمانی تجربه نکردم .اینطور
نبود که حاال اسیر شــدهایم زانوی غم بغل بگیریم.
به یاد شهدا و اســیران کربال دست بهدست هم داده
بودیم که شــرایط را تحمل کنیــم ».در اردوگاه از
استاد دانشگاه و پزشــک بود تا روحانی و معلم .آنجا
را به کالس درس تبدیل کردند2 .ســا لواندی بودن
در اردوگاه الرمادیه بدترین روزهای این آزاده است.

او هرگز فراموش نمیکند لحظاتی را که عراقیها اسرا
را به جرم خواندن قرآن شکنجه میکردند .خودش
میگوید« :من هم اتاق با حاج آقا ترابی بودم .وجودش
برکتی بود .در 7سا لونیمی که با هم بودیم ندیدم که
شبی دراز کشیده بخوابد؛ یا ایستاده یا در حال سجده
بود .علتش را پرسیدم گفت میگویند بندههای مقرب
خدا پایشان را جلوی خدا دراز نمیکنند».
فقط یک نام نیک باقیمیماند

حاج مجید بعد از پایان اســارت هرچــه در مکتب
حاجآقا ابوترابی یاد گرفته بود را رویه زندگیاش کرد.
دستگیری از نیازمندان ،سرکشی به قوم و خویش و
دوستان ،رفع مشکالت دیگران و . ...خودش میگوید:
«از انسان فقط یک نام نیک باقی میماند .چه خوب
که بتوانیم باری از دوش دیگران
برداریم ».او با اینکه هنوز آثاری
از شکنجههای دوران اسارت را
با خود دارد امــا همه توانش را
بهکار گرفته تا در خدمت
مردم باشــد .بیشتر از
هر چیز به صلهرحم
اهمیــت میدهد
و مرتب بــه دیدن
بزرگترهای فامیل
میرود .کم و کسری
داشــته باشــند برطرف
میکند و اگر هم شرایط
مالیشان خوب نباشد
مایحتاجشــان را تهیه
میکند .میگوید« :با کمک
دوســتان و خیرین مواد
غذایی و ملزومات زندگی
نیازمندان را فراهم کرده و
به دستشان میرسانیم».
حاج مجید بهگفته رفقا سنگ
صبور همه است .برای همین
هر کس حرفی به دل داشــته
باشد با او در میان میگذارد.

مرتضي سرهنگي ،لحظه ورود اسارات رزمندگان ايران را از ميان 360عنوان كتاب گردآوري كرده است

سفري به دنياي خاطرات 40آزاده

گزارش

شهره کیانوشراد
روزنامهنگار

نام مرتضي سرهنگي با كتابهاي ادبيات پايداري و دفاعمقدس
گره خورده است .او كه4دهه فعاليت خود را بر نظارت ،چاپ و نشر
كتابهايي با موضوع ادبيات پايداري و دفاعمقدس متمركز است
از ميان 360عنوان كتاب چاپ شده با موضوع خاطرات آزادگان،
خاطره لحظه اسارات 40رزمنده كه به اسارت نيروهاي عراقي
درآمده بودند را انتخاب و در كتابي با عنوان«تابستان »1369
جمعآوري كرده است .مرتضي ســرهنگي در ادامه هر خاطره،
توضيحاتي درباره زندگي و سرگذشت راوي بعد از اسارت ارائه
داده اســت .در ماهي كه نامش يادآور ورود آزادگان به ميهن
اسالمي است خواندن اين كتاب خالي از لطف نيست.

«آنها را ديده بودم ،همان تابســتان گرم 1369در مرز خســروي.
ديده بودم چطور خودشــان را به اين طرف مرز ميرسانند ،سر روي
شــانه اين خاك ميگذارند و آرام ميگريند! بعدها وقتي پا به دنياي
خاطرات اين اسيران گذاشتم ،فهميدم بذر رنجي كه از لحظ ه اسارت
در بطن آنها نطفه ميبندد در سالهاي سخت اسارت جان ميگيرد
و بزرگتر ميشود .براي زنده ماندن راهي ندارند جز اينكه روي زخم
روحشــان مرهم بگذارند و تاب بياورند ».مرتضي سرهنگي در ادامه
ميگويد«:يك روز با خودم گفتم حيف است اين لحظههاي اسارت كه
تنوع زيادي هم دارد بيخواننده بماند .از ميان حدود360عنوان كتاب،
به متن خاطرات سفر كردم؛ سفري كه دوست داشتم مرا به دنيايي ببرد
كه هنوز همه درهايش به رويم باز نشده بود .اين سفر را مثل يك بافتني

بايد سر ميانداختم .كتابها را از «كتابخانه تخصصي جنگ» حوزه
هنري گرفتم و بعد از 3ســال40 ،خاطره از لحظه اسارت گردآوري
كردم .بعد از 40سال كار در ادبيات جنگ اينها انتخاب من بود .دوست
داشتم به آزادگان بگويم ادبيات اسارت هم يكي از سوغاتيهايي است
كه همراه داريد؛ ادبياتي كه هزينه آن را پاي صندوق اردوگاههاي عراق
به قيمت جواني و سالمتتان حساب كرده و به خانه آوردهايد؛ خانهاي
به بزرگي ايران!»
پاي كوه سورن

هفتمين خاطــره از كتاب مرتضي ســرهنگي به خاطــرات آزاده
اســماعيل يكتايي از كتاب «رقص روي يك پا» نوشــته مصطفي
مصيبزاده(انتشارات سوره مهر) اختصاص دارد .يكتايي اهل لنگرود
است .بسيجي ســادهاي كه در دامنه ارتفاعات ســورن ميدان مين
گرفتارش ميكند و يك پايش را از او ميگيرد .او ميماند و يك دشت و
دمن بيانتها ،تشنگي و تنهايي را چند روز تاب ميآورد.
هنوز يكســال از آزادياش نگذشــته بود كه با خاطراتش به دفتر
ادبيات و هنر مقاومت رفت تا خاطراتش را براي ثبت در كتاب اردوگاه
تكريت 11ثبت كند .او 30سال بعد از آزادي ،تمام خاطرات خود در
كتاب«رقص روي يك پا» گردآوري كرده اســت .مرتضي سرهنگي
خاطره لحظه اسارت او را از اين كتاب انتخاب كرده است كه در ادامه
ميخوانيم :ديگر ناي تكان خوردن نداشتم .به كوه سورن نگاه كردم و
خودم را دلداري ميدادم و ميگفتم« :نترس اسماعيل! برسي پاي اون
كوه نجات پيدا كردي ».ميدانستم چنين توانايي در من نيست .حس
ميكردم لحظههاي آخر زندگي را طي ميكنم .با همه وجودم فرياد
زدم« :خدايا گناه من چي بود كه بايد تنها ميموندم؟ پس كو اون امداد
غيبي؟ تاكي بايد تشنگي بكشم؟»

ديدم بوتهاي كه طرف چپم بود تكان ميخورد .حتي ناي برداشتن
اسلحه را نداشتم و خودم گفتم« :خدا كنه عراقي باشه و خالصم كنه
و راحت شم ».در همين فكر بودم كه روباهي از ميان بوته بيرون آمد
و به چشمهايم زل زد .از ترس خشكم زد .گفتم« :خدايا امداد غيبي
كه ميگويند اينه؟» روباه كمي آنطرفتر ايستاد و به من خيره شد.
انگار فهميده بود لقمه خوبي برايش نيستم .حيوان خدا حق داشت.
بدنم بوي تعفن ميداد و زخم پايم كرم گذاشته بود ...دلم گرفته بود
و ميخواستم هرچه زودتر از اين وضعيت خالص شوم .توي همين
حالوهوا خوابم برد ...عصر شــده بود كه صداي چند نفر را شنيدم.
بهنظرم عراقــي ميآمدند كه درحال گشــت زدن در منطقه بودند.
چشمشــان به من افتاد و با احتياط باالي ســرم آمدند و با همديگر
صحبت كردند .يكي از آنها كه بهنظر ميرسيد سردسته باشد پرسيد:
«اسمك؟»
اسمم را كه گفتم ،نگاهي به من انداخت و سرش را بهآرامي باال و پايين
كرد .انگار با خودش حرف بزند «:اسماعيل!» از جيب پيراهنش عكس
خودش را بيرون آورد و گفت« :انا شيعه »...بعد ادامه داد و حرفهايي
زد كه متوجه نميشدم .تشــنهام بود و از آنها آبها ميخواستم ولي
همينكه دهان باز ميكردم و ميگفتم ماء ...آنها ميخنديدند .گفتم
چرا ميخنديد؟ من تشنمه .مگه نميگين شيعه هستين؟ خب يهكم
آب بدين بخورم ».مشكل اينجا بود كه آنها فكر ميكردند من صداي
گاو درميآورم تا آنها را بخندانم .يكدفعه يادم آمد كه محرم هنگام
نوحه خواندن ميگفتم« :انا عطشان حســين» گفتم« :انا عطشان
اسماعيل ،انا عطشان ..تشنمه ،تشنمه» تازه فهميدند چه ميگويم
و بدون معطلي يك قمقمه به من دادند .آب را ســر كشيدم .بعد از
5روز توانستم رفع تشــنگي كنم .اونقدر علف خورده بودم كه زبانم
سبز شده بود». ...

خبر

انتخاب فیلمنامههای برتر در
حوزه ایثار و شهادت
3فیلمنامه و طرح مرتبط با ایثار و شــهادت از سوی
داوران کمیسیون هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران
انتخاب شد .ســیدمرتضی حسینی مدیرکل هنری
بنیاد شــهید و امور ایثارگران درباره این خبر گفت:
«13فیلمنامه به دبیرخانه بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان تهران ارسال شــده بود که با نظر کارشناسان
کمیسیون هنری این نهاد جز3اثر ،باقی آثار از ساختار
منسجم و قوی برخوردار نبودند ».او در ادامه با بیان
اینکه تمام هزینههای پژوهش و نگارش و همچنین
 ٣٠درصد هزینههای تولید فیلم از سوی بنیاد شهید
و امور ایثارگران پرداخت میشود ،افزود« :این بنیاد
هزینههای ساخت فیلمهای مستند شهدا را بهطور
کامل متقبل میشــود .در ضمن هر استان میتواند
یک اثر شاخص در قالب ســریال ،فیلم سینمایی و
مستند فاخر تولید کند ».مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان تهران با تأکید بر اینکه هنر بهترین
مسیر برای انتقال پیام است اظهار داشت« :با استفاده
از هنر میتوان مفهوم بلند ایثار و فداکاری را که فارغ
از پایبندی به دین قابل احترام اســت ،به نمایش و
تصویر کشید ».به باور این مسئول ایثارگران بهدلیل از
خودگذشتگی همیشه قابل احترام بوده و هستند .او
در پایان خاطرنشان کرد« :یکی از کارهای هنری که
بعد از گذشت 1400سال توانسته واقعه عاشورایی را
زیبا و نمادین به تصویر بکشــد تعزیه است .بنابراین
میتوان گفت با زبان هنر خیلی خوب میشود حماسه
حسینی و ایثار را به نسلهای آینده منتقل کرد».

کتاب صوتی

فاتحهشمیز
کتــاب «فاتح هشــمیز»
از مجموعــه کتــاب زنان
آســمانی بــه کوشــش
مجموعه «ایران صدا» در
قالب 4قطعــه و 46دقیقه
بــرای مخاطبان بــه فایل
صوتی تبدیل و ارائه شــده
اســت .در این کتاب که به همت نشــر شــاهد و قلم فريبا
انيسي منتشر شــده داســتان زندگی ناهید فاتحی کرجو
روایت میشــود .شهیدهای از شهر ســنندج .فاتحی کرجو
در سال 1344در غرب کشور به دنیا آمد .پدرش از کارکنان
ژاندارمری و مادرش زنی خانهدار بود .ناهید از همان دوران
کودکی روحیه مهربان و انساندوستی داشت بهطوری که
رفتارش باعث شده بود مورد اعتماد بزرگ و کوچک باشد .او از
دوره نوجوانی به مبارزان انقالبی پیوست و همراه آنها فعالیت
میکرد .ناهید ،پس از پیروزی انقــاب ،به فعالیت دینی و
انقالبیاش ادامه داد؛ تا آنجا که حزب کومله کردستان تاب
نیاورد و ناهید را در حملهای ناجوانمردانه به اسارت درآورد.
این دختر فداکار ،پس از تحمل ماهها شکنجه و رنج اسارت،
در تاریخ دهم تیر  ،۱۳۶۱در 17سالگی به شهادت رسید.
در بخشــی از این کتاب صوتی میشــنویم« :راه سنگالخ،
کوههای سربه فلک کشــیده و زمخت ،کوهستان سنگی و
خشــن ،جادهای ناامن و پیچ در پیچ ،رمزآلود و ترســناک،
چنین راهی منتهی میشود به روستای هشمیز .انگار که آخر
دنیا همین جاست .ترس و دلهره بیدلیل به دلت مینشیند
واي به اينکه اسیر باشــی .دورتر از روستا مدرسهای است
قدیمی و خرابه آنقدر کهنه و مخروبه است که میترسی در
آن قدم بگذاری مبادا روی سرت خراب شود».

