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براي افزايش ايمني صورت گرفت

ساخت سايبان براي ايستگاهها

صد سايبان ايستگاه اتوبوس در منطقه ساخته و بهسازي شد .معاون حملونقل
و ترافيك شهردار منطقه از ايمنسازي ايستگاههاي اتوبوس با توجه به افزايش
استفاده از حملونقل عمومي در فصل مدرسه گفت و افزود« :ساخت سايبان در
ايستگاههاياتوبوسمنطقهدرحالانجاماست«» .ايرجولينژاد»نصبتابلوهاي

5

راهنماي خطوط اتوبوسراني به همراه نقشههاي مسيرهاي اتوبوسراني را از
ديگر اقدامات حوزه ترافيك منطقه در طرح استقبال از مهر عنوان كرد .وي گفت:
تترددشهرونداندراستفادهازحملونقلعمومي
«شهرداريمنطقهبرايسهول 
در مهرماه اقدامات مورد نياز را انجام ميدهد».

دادرس مرادي

بيسيمچي ديروز و امروز

به نظر من پژوهشگران و شاعران
دفاع مقدس حق خود را نس��بت به
اين ادبي��ات ادا كردهان��د4 .ـ  5هزار
جلد كت��اب در حوزهه��اي مختلف
دف��اع مقدس تا به حال چاپ ش��ده
است .تيمهاي مختلف پژوهشي چند
سالي اس��ت كه بهصورت مصمم در
زمين��ه خاطرات بازمان��دگان جنگ
فعاليت ميكنند و به جرئت ميتوان
گفت هي��چ جنگ��ي در تاريخ چند
صد س��اله ايران به اندازه  8سال دفاع
مقدس پش��توانه فرهنگي نداشته است .اين ادبيات
در كش��ورهاي ديگ��ر هم اهميت پيدا كرده اس��ت
طوري كه در فرانس��ه دانشجويي رساله دكترياش
را با موضوع ادبيات دفاع مقدس ايران نوش��ته است.
شما نگاه كنيد به ركورد فروش كتاب .خاطرات زهرا
حسيني به نام «دا» ركورد فروش كتاب در خاورميانه
را شكس��ته و به چاپ  140رس��يده است .اين تنها
كتاب ماندگار نيس��ت« :خاطرات فهيمه»« ،هرمان
هور»« ،پايي كه جا ماند» و كتابهاي بس��ياري در
اين ح��وزه وجود دارد كه ماندگار ش��دهاند ،اما يك
جاي كار ميلنگد و آن هم نبود شناخت مردم از اين
حوزه ادبيات است ،اگر اين شناخت وجود داشت از
ميان  10كتاب خريداري شده 4كتاب به ادبيات دفاع
مقدس اختصاص داشت.
ش�ما گفتيد ادبيات دفاع مقدس گستره
وس�يعي دارد ،فكر نميكنيد جنبههايي از اين
ادبيات وجود دارد كه هنوز به آن پرداخته نشده
است؟
بله .با اينكه بيش از  20س��ال از پايان جنگ
و دفاع مقدس اي��ران ميگذرد هنوز جنبههايي
از اين جنگ هس��ت كه به آن پرداخته نشده و
دليل آن هم اين اس��ت كه خيليها هنوز لب به
س��خن باز نكردهاند .عظم��ت دفاع مقدس ما به
دليل بزرگي روح رزمندگان و جانفشانيهايشان
ب��ود ،اما خيل��ي از آنها هنوز ناگفتههايش��ان را
نگفتهان��د .مث� ً
لا بابانظركه يك��ي از رزمندگان
جن��گ بود در روزهاي آخ��ر عمرش خاطراتش
را بازگ��و كرد كه اين خاط��رات در قالب كتاب
خواندن��ي به نام خاط��رات بابا نظر ت��ا به حال
چندين بار چاپ ش��ده اس��ت .امث��ال بابانظرها
بسيارند كه حرفهايشان در صندوقچه خاطرات
سينهش��ان خاك ميخورد و البت��ه اين وظيفه
متوليان فرهنگي است كه آنها را پيدا كنند و از
آنها بخواهند تا حرفهايي كه ميتواند س��ازنده
و تكميلكننده ادبيات دفاع مقدس باشد بزنند.
اگ�ر كم�ي واقعنگر باش�يم جاي يك
انتقاد تند و تيز به صدا و سيما بهعنوان يك
رس�انه ملي به دليل مقصر ب�ودن در مظلوم
ب�ودن دفاع مق�دس و ادبي�ات دفاع مقدس
باقي ميماند ،اينطور نيست؟

بل��ه .با اين انتق��اد موافقم .چون
در ش��رايط جامع��ه امروز رس��انه
ملي بيش��ترين فرصت را در اختيار
دارد ،ش��ايد خيل��ي از م��ردم اهل
رفتن به فروش��گاه كتاب نباش��ند
و اص� ً
لا كت��اب س��همي در س��بد
فرهنگي خانوادهش��ان نداشته باشد
ام��ا تلويزيونش��ان را ك��ه خاموش
نميكنن��د .پ��س متولي��ان صدا و
س��يما بهتري��ن اب��زار را در اختيار
دارن��د كه دفاع مق��دس را به مردم
بشناس��انند .يك��ي از ارزندهتري��ن كارهايي كه
تا به حال در صدا و س��يما انجام ش��ده نمايش
مستندهاي روايت فتح اس��ت كه هنوز هم بعد
از گذش��ت س��الها خيليها را تحت تأثير قرار
ميده��د اما اين كافي نيس��ت .دف��اع مقدس و
فرهنگ و ادبيات آن بايد توس��ط صدا و س��يما
وارد زندگ��ي روزمره مردم ش��ود اما به ش��كلي
هنرمندان��ه آنطور كه در عمق انديش��ه و ذهن
مخاطبان نفوذ كند و ماندگار ش��ود.
ب�ه نظرت�ان برگ�زاري جش�نواره و
همايشهاي اين چنيني مثل همايشي كه شما
امروز قرار اس�ت در آن حضور داش�ته باشيد
چقدر ميتواند در آش�تي دادن و شناس�اندن
دفاع مقدس به مردم تأثير داشته باشد؟
نم��ي ت��وان منك��ر تأثي��ر برگ��زاري چني��ن
همايشهايي شد ،به اين شرط كه اين همايشها
و حرفزدنها در م��ورد دفاع مقدس فقط خاص
ي��ك هفته آن هم به دليل ثب��ت دفاع مقدس در
تقوي��م مليمان نباش��د و مس��ئوالن دغدغه اين
موضوع را در تمام  365روز سال داشته باشند.
ش�ما در سالهايي از دهه  60به سمت
ادبيات عرب رفتيد ،چه شد كه سر از ادبيات
دفاع مقدس در آورديد؟
م��ن در آن س��الها در خصوص فلس��طين و
ديكتاتوري در بعضي از كش��ورهاي عربي و بهطور
خالصه در وادي ادبيات مقاومت شعر ميگفتم .اما
بعد گذش��ت يكي دو سال از جنگ و دفاع مقدس
ديدم ريشههايي در اين جنگ هست كه من را به
سمت خودش ميكشاند.
اگر زم�ان به عقب برگ�ردد و عليرضا
قزوه يك بار ديگر بخواهد وارد وادي ش�عر و
ش�اعري شود باز هم دفاع مقدس و جنگ را
براي شعر گفتن انتخاب ميكند؟
قطعا .اگر چند بار بميرم و زنده شوم و بخواهم
شاعر شوم باز هم دفاع مقدس و ادبيات مقاومت را
براي شعر و شاعري انتخاب ميكنم
ش�ما بيش از صدها ش�عر در خصوص
دفاع مق�دس گفتهايد ،به ك�دام يك از اين
شعرهايتان تعلق خاطر خاصي داريد؟
قطار انديمشك

س��الهاي نخس��ت دهه  60را خوب به خاطر دارد.
همان سالهايي كه نوجواني بيش نبود و هر شب براي
روز بعد نقشه ميكشيد كه چطور پدر و مادرش را براي
رفتن به جبهه راضي كند .باالخره نقش��ههايش جواب
داد و «دادرس مرادي» هم مثل صدها نوجوان ديگر به
آرزويش رسيد و براي جنگيدن به جبهه رفت .با وجود
سن كمش اما مسئوليتهاي فراواني را به عهده گرفت.
دادرس مرادي
او ب��ه همراه چن��د نفر ديگر از همرزمانش مس��ئوليت
نگهداري و حفظ مناطق جنگي را داشت كه رزمندهها
در عملياته��اي مختلف آن را از عراقيها پس گرفت��ه بودند .خاطرات دادرس مرادي از
تپههاي س��ومار ،هفته تپه و ارتفاعات  304براي يك عمر در ذهنش حك ش��ده است .او
ميگويد« :سال  64بود كه در ارتفاعات  403مجروح شدم .آن زمان بيسيمچي هم بودم
و حاال هم كه س��الها از جنگ ميگذرد ط��ور ديگري به خلق خدا خدمت ميكنم و در
اداره بيس��يم شهرداري منطقه  2مشغول به كارم ».خاطرات بيسيمچي كوچك روزهاي
جنگ از سالهاي خون و حماسه فراموش نشدني است .درك رزمندهها از دفاع مقدس و
شرايط آن سالهاي ايران در جنگ آنقدر عميق بود كه آستانه تحمل همه آنها را تا حد
انس��انهاي پخته و تجربه ديده باال برده بود .م��رادي ميگويد« :يادم ميآيد در تپههاي
سومار روزهاي بسياري بيغذايي و خوردن آب كثيف را از روي ناچاري تحمل ميكرديم
اما هيچكس خم به ابرويش نميآورد .آن س��الها هر رزمن��ده براي خودش خالق نوعي
حماسه بود».

گزيده گفتوگو
ـ ادبيات دفاع مقدس مظلوم است ،چون هنوز خيليها باورش نكردهاند.
ـ حتي بسياري از افرادي كه خودشان در حوزه ادبيات دستي در كار دارند معتقدند كه
اين ادبيات متعلق به دورهاي خاص است كه بايد بايگاني شود.
ـ با انتقاد به صدا و سيما موافقم .تلويزيون ميتواند تأثير بسياري در زمين ه ترويج فرهنگ
و ادبيات دفاع مقدس در جامعه داشته باشد
ـ مسئوالن در تمام سال دغدغه دفاع مقدس را داشته باشند.
ـ اگر دوباره زندگيام را شروع كنم باز هم سراغ ادبيات دفاع مقدس ميروم.
ـ به شعر قطار انديمشك تعلق خاصي دارم.

مجتبي يار محمدي

لحظههاي فراموش نشدني جنگ

عمليات نصر ،حاج عمران ،ش��هرك ماهوت ،عمليات
بيتالمقدس .او ه��م مثل خيلي از همرزمانش نوجوان
بود و با دس��تكاري در شناس��نامه و راههاي ديگري كه
آن سالها بين نوجوانان مشتاق به جنگيدن باب بود به
جبهه رفت« .مجتبي يار محمدي» خيلي زود توانست
خ��ود را در ميان نيروهاي عملياتي جا كند .او بهعنوان
امدادگ��ر در چند عمليات مهم حضور داش��ت و در دو
مجتبي يار محمدي
عملي��ات مهم حاج عمران و نصر 8موج انفجار و اصابت
تركش ،نعمت س�لامتي را براي هميش��ه از او گرفت و
نام��ش را جزو جانبازان ق��رار داد .او ميگويد« :بعضي از صحنهها در جنگ تا ابد از ذهن
هيچكس پاك نميش��ود مثل صحنه ش��هادت دو فرمانده گردان ما كه با هم برادر بودند.
ي��ادم ميآيد در عمليات حاج عمران تك تيراندازه��اي عراقي يكي از بچهها را با تير زد.
من هم جلو رفتم تا بهعنوان يك امدادگر فعاليتهاي پزشكي را كه بلد بودم انجام دهم.
ن دستم
ش��رايط سخت بودو خيلي از نيروها شهيد ش��ده بودند .يكي از فرماندهان گردا 
را گرف��ت و گف��ت اگر بروي تو را هم ميزنند نرو .همراه با برادرش چند قدمي از من دور
نشده بود و من هنوز مشغول اصرار بودم كه جلوي چشمانم يك خمپاره  60هر دوي آنها
را به شهادت رساند».

