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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

سهم تئاتر دفاع مقدس از جشنواره سي و چهارم تئاتر فجر چقدر است؟

در جشنواره خبري هست، نيست!

به گزارش »ج��وان« در جش��نواره تئاتر 
فج��ر ک��ه عن��وان بزرگ ترین اتف��اق و 
رویداد نمایشي کش��ور را یدک مي کشد 
و نش��انگر فعالیت یک س��اله تئاتر کشور 
اس��ت نمایش هاي زیادي ب��ا موضوعات 
مختلف روي صحن��ه مي روند و گروه هاي 
نمایشي س��عي مي کنند بهترین اثرشان 
را ارائه دهند. در میان ای��ن نمایش ها که 
از گونه هاي مختلفي از نمایشنامه نویسان 
داخلي و خارجي تشکیل شده جاي خالي 
نمایش هاي حوزه دفاع مقدس به ش��دت 
احساس مي ش��ود. امس��ال مخاطبان در 
بخش مسابقه و نگاه نو شاهد هیچ نمایش 
جدیدي در این حوزه نیستند و همه چیز 

همان تکرار کارهاي قبلي است. 
در این دوره از جش��نواره چهار نمایش با 
موضوع دف��اع مقدس حض��ور دارند. نیما 
دهقان با »ج��ان گز«، ک��وروش زارعي با 
»اروندخون«، مهرداد کوروش نیا با »قرار« 

و ایوب آقاخاني با »تکه هاي سنگین سرب« 
محوری��ت نمایش هاي ش��ان را پیرامون 
اتفاقات و ش��خصیت هاي جنگ تحمیلي 
قرار داده اند و از کارگردان هاي دیگر خبري 
نیس��ت. از میان این چهار اثر، سه نمایش 
تحت تأثیر ورود و تش��ییع 175 ش��هید 
غواص قرار دارن��د و سوژه ش��ان را از این 
موضوع گرفته اند. تنها »تکه هاي سنگین 
س��رب« به گوش��ه هایي از زندگي شهید 
چمران مي پردازد و نس��بت به دیگر آثار، 
حال و هواي متفاوت تري دارد. ش��اید اگر 
امسال جامعه و هنرمندان تحت تأثیر پیدا 
ش��دن ش��هیدان غواص قرار نمي گرفتند 
تعداد این نمایش ها به عدد چهار نمي رسید 

و کمتر مي شد. 
همچنین تمام این چهار اثر در طول سال 
به روي صحن��ه رفته ان��د و مي توان گفت 
جشنواره تئاتر فجر در حوزه دفاع مقدس 
هیچ نمایش جدی��د و هیچ ن��گاه نویي را 
پی��ش روي مخاطبانش نمي گ��ذارد. این 
یک س��ؤال از مس��ئوالن هنري کش��ور و 
کارشناسان اس��ت که چرا در جشنواره اي 
به این بزرگي هیچ اس��تعداد نویي و هیچ 
حرف تازه اي از واقع��ه مهمي چون جنگ 

نمي زند؟ این خاًل زماني بیش��تر احساس 
مي ش��ود که حدود دو ماه قبل جشنواره 
تئاتر مقاومت با تعداد زیادي نمایش شروع 
شد و پایان یافت ولي جریان و اتفاق خاصي 
را در ح��وزه دفاع مقدس رق��م نزد. ضمن 
اینکه در کنار این جشنواره، حوزه هنري 
و سازمان هاي دیگري که متولي کارهاي 
فرهنگي هستند، وجود دارند و وظیفه شان 

کار کردن در چنین بخش هایي است. 
اینج��ا به هی��چ عن��وان صحبت م��ان از 
نمایش هاي سفارشيِ  بدون کیفیت نیست 
بلکه صحبت از نمایش هاي دلي است که 
از سر عشق و عالقه به رزمندگان، آزادگان، 
شهیدان و جانبازان نوشته شود و هوش از 
سر مخاطب ببرد. درست مانند همان کاري 
که امثال علیرضا نادري و حمیدرضا آذرنگ 
سال ها پیش انجام مي دادند و نمایش هاي 
ماندگاري در این ح��وزه را به روي صحنه 
مي بردند. نمایش هایي که با گذشت سال ها 

همچنان قابلیت اجرا و دیده شدن دارند و 
به لحاظ سوژه و محتوا رنگ و بوي کهنگي 
به خود نمي گیرن��د. تئاتر دف��اع مقدس 
دقیقاً به این جنس کار و هنرمند نیاز دارد. 
هنرمنداني که با کارش��ان مي توانند همه 
طیف هاي جامعه را کن��ار هم براي دیدن 
یک نمایش جمع کنند و همگان از دیدن 

آن لذت ببرند. 
باید بررسي شود چرا جوانان نمي خواهند از 
یکي از مهم ترین وقایع تاریخي کشورشان 
که هنوز تبعاتش در جامعه احساس مي شود 
بنویسند و راغبند از هر حوزه اي بنویسند اما 
رغبت کار کردن در حوزه دفاع مقدس که 
در دلش هزاران س��وژه ناب نهفته است را 
ندارند. یک بار همین مسئوالن تئاتر فجر و 
جشنواره مقاومت بنشینند و بررسي کنند 
کجاي سیاستگذاري هایشان اشتباه بوده که 
خاًل حضور نمایشنامه نویسان در حوزه دفاع 

مقدس به این شدت احساس مي شود. 
این موضوع آسیب بزرگي است که تئاتر 
کش��ور امروز از آن رنج مي برد و نیاز به 
یک برنامه ریزي درس��ت و کارشناسانه 
ب��راي تش��ویق نیروهاي بااس��تعداد و 

عالقه مند دارد. 

  احمد محمدتبريزي
سي و چهارمين جشنواره تئاتر فجر امسال همانند دوره هاي پيشين کارش را در نخستين 
روز بهمن ش�روع کرد تا مردم و کارشناسان شاهد دس�تاوردهاي يک ساله هنرهاي 
نمايشي کشور باشند. جشنواره تئاتر فجر با آثار مختلفي از کارگردان هاي صاحب نام 
و جوان در حالي شروع به کار کرد که در اين ميان تنها نام چهار نمايش با موضوع دفاع 
مقدس به چش�م مي خورد. اين نمايش ها هم در بخش مهمان و مرور جشنواره حضور 
دارند و ما عماًل امس�ال ش�اهد هيچ نمايش جديدي در حوزه دفاع مقدس نيس�تيم. 

 گويا هم شما و هم همسرتان از خانواده 
شهدا هستيد؟

بله، من فرزند شهید ماشاء اهلل دلیلي هستم. من 
و همسرم هر دو اهل کرمانشاه هستیم. همسایه 
بودیم و مادران مان همدیگر را مي ش��ناختند، 
همس��رم برادرش ش��هید بود و دنبال ازدواج با 
دختري از خانواده ش��هید بود، سال 69 ازدواج 
کردیم و حاصل زندگي مشترک مان سه فرزند؛ 

دو دختر و یک پسر است. 
شهيد از رزمندگان دوران دفاع مقدس 

بود؟ 
اکبر سال 65 عضو معاونت مهندسي نیروهاي 
زمیني سپاه پاس��داران ش��ده بود. یعني چهار 
سال قبل از آنکه به خواستگاري ام بیاید پاسدار 
بود. ایشان بیش از 15 سال در مناطق جنگي به 
پاکس��ازي میادین مین پرداخت. ابتدا آموزش 
مي داد و بعد ناظر میادین مین ش��د. چند سال 
اخیر هم مسئول انهدام میادین مین کل کشور 
شده بود. البته همسرم قبل از شهادت برادرش 
به صورت نی��روي داوطلب بس��یجي به جبهه 
رفته بود. خودش تعری��ف مي کرد که همزمان 
با عملیات کربالي5 اکبر کارمند بانک بوده که 
با شروع این عملیات از مس��ئولش درخواست 
مأموریت مي کند. چون موافقت نمي شود، کار 
در بانک را رها مي کند و خ��ودش را به عملیات 
مي رس��اند. اکبر در کربالي5 به شدت مجروح 

شده بود طوري که یک ماه به کما رفته بود. 
قاعدتًا در ش�غل تخريب و پاکس�ازي 
ميادين مين خطرات زيادي وجود دارد، 
همس�رتان چه ديدي نس�بت ب�ه اين 

مسئله داشت؟
در این شغل نه تنها امکان شهادت وجود دارد، 
بلکه س��ختي هایي دارد که متوجه خانواده فرد 
مي شود. همسرم چون کارش پاکسازي و تخریب 
بود مأمور ش��د در مناطق م��رزي خدمت کند. 
اواخر سال 90ما را به مناطق مرزي قصر شیرین 
برد. من به او گفتم مردم کار مي کنند تا زندگي 
کنند. اما او در پاسخ مي گفت من زندگي مي کنم 
تا کار کنم؛ کارم همه زندگي من است. اکبر در 
سال 91 هم حین کار باز دچار حادثه شد و جانباز 
ش��د، طوري که به دس��تور دکتر نمي توانست 
کار س��نگیني انجام دهد. خصیصه شجاعت و 
بي توقعي  شهید در بین رزمنده هاي دفاع مقدس 
زبانزد بود. همین خصیصه را در سوریه هم داشت. 
به گفته همرزمانش او به حدي از شجاعت رسیده 
بود که به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب تمام 
اصولي که در پاکسازي مین به دیگران آموزش 
مي داد را زیر پا گذاش��ته بود. به خاطر ش��رایط 
خاص جنگ در س��وریه، همسرم و همرزمانش 
مجبور شده بودند براي خنثي سازي مین هایي 
که زیر خاک پنهان بود یک متر زمین بکنند تا به 
مین برسند. گویا کارشان در آنجا بسیار سخت تر 
از خنثي سازي مین در مناطق عملیاتي برجاي 

مانده از دفاع مقدس بوده است. 

فكر شهادتش را کرده بوديد؟
خودش تا حدود زیادي قبل از رفتن ما را آماده 
شهادتش کرده بود. مادرش خیلي ناراحت بود و 
مي گفت شما سال 91 جانباز شدي، نباید بدوي، 
نباید کار سنگین انجام بدهي اما اکبر گفت: مادر 
اگر بگویي از رفتنم ناراحتي، نمي روم ولي شما 
دوست داري داعش وارد ایران شود و لب مرز با 
ایران مقابله کند. من یک نظامي ام باید بروم؛ من 
حس مي کنم مرگ خیلي به من نزدیک است. 
حال شما دوست داري من با تصادف یا بیماري 
از دنیا بروم یا مي پسندي با شهادت از دنیا بروم؟ 
باالخره مادرش راضي شد و گفت برو خدا پشت 
و پناهت، دعا مي کنم به سالمت برگردي. اکبر از 
قبل مي دانست که شهید مي شود و حتي خوابش 

را دیده بود. 
ماجراي خوابي که ديده بود چيست؟

س��ال 65 قبل از عملی��ات کرب��الي 5 خوابي 
مي بیند که در چند مرحله تعبیر شد. یک مرحله 
در عملیات کربالي 5 بود. اکبر در این عملیات 
با هشت نفر از دوستانش صیغه برادري خوانده 
بودند. به هم قول داده بودند هر کسي شهید شد 
شفیع دیگري باشد. تا االن هم فقط یک نفرشان 
زنده مانده و بقیه ش��هید شده اند. ایشان خواب 
مي بیند تم��ام آنهایي که باهم دوس��ت و برادر 
بودند و در کربالي 5 ش��هید شدند در تویوتاي 
سپاه نشسته اند. اکبر هم خواسته بود سوار شود 
که راننده ش��روع به حرکت مي کند. رفته رفته 
سرعت مي گیرد. اکبر هر کاري مي کند تا سوار 
شود موفق نمي شود تا اینکه تویوتا وارد چاله اي 
مي شود و آب لجن زار به صورتش مي پاشد. آب 
روي صورتش را که پاک مي کند، مي بیند تویوتا 
فاصله گرفته و بعد هرچه مي دود به آن نمي رسد. 
در همین حین از خ��واب بیدار مي ش��ود. این 
خواب را براي روحاني گردان شان جبهه تعریف 
مي کند. تعبیر مي کند کساني که داخل تویوتا 
بودند شهید مي شوند ش��ما مجروح مي شوي. 
آب لجن؛ لجن زار زندگي است و اینکه لجن زار را 

پاک مي کند خودش را از لجن زار زندگي نجات 
مي دهد. همین طور هم شد و در کربالي5 همان 
دوستانش ش��هید ش��دند و خودش به شدت 
مجروح شد. بعد از 30 سال هم در دفاع از حرم به 

شهادت رسید و خوابش تعبیر شد. 
در صحبت هاي تان گفتيد که شهيد در 
سال 91 مجروح شده بود. مجروحيتش 

چطور رخ داد؟
سال 91 ما قصر شیرین بودیم. در اثر انفجار مین 
یک ترکش کمانه مي کند و ب��ه کوه مي خورد. 
در برگش��ت به ش��کم اکبر مي  خ��ورد و باعث 
مجروحیتش مي شود. ایش��ان را به بیمارستان 
کرمانش��اه منتق��ل مي کنند و س��رپایي عمل 
مي شود. شرح عملش را پرستاران گم کردند. در 
شرح عمل آمده بود در اثر تکان ها شکمش پاره 
مي شود و مجدداً بخیه مي زنند. بعد از آن اکبر از 
کارهاي سنگین و عملیاتي معاف مي شود اما باز 

به خدمت در نظام ادامه مي دهد. 
از خصوصيات اخالقي شهيد بگوييد. 

تمام کساني که با اکبر آشنایي داشتند مي گویند 
او م��دل س��ال 57 مانده ب��ود. ذره اي ب��ه دنیا 
دلبستگي نداشت مثل جوانان اول انقالب بود. 
خیلي ساکت و کم حرف بود. خنده هایش حالت 
تبسم داش��ت. در عین حال خیلي احساساتي 
بود. مي گفت به من دل نبند من آدمي نیس��تم 
تا کهولت سن با هم باشیم. مي گفت من آنقدر 
در بیابان ه��ا و گرم��اي 60 درج��ه مي گردم تا 
ش��هید ش��وم.  در مأموریت ه��ا در گرماي 60 

درجه بیابان ها از شدت گرما کاله حصیري شان 
مي سوخت. مي گفت دنبال چه مي گردید من از 
این بمب ها و نارنجک ها دست بر نمي دارم آنقدر 

مي گردم تا به مرادم »شهادت« برسم. 
به نظر شما انگيزه هاي حضور همسرتان 

در جمع مدافعان حرم چه بود؟ 
روي شناختي که از ایشان داشتم، بعد از 25سال 
زندگي مشترک، مي دانستم به چه فکر مي کند. 
براي هر کاري چه منظوري دارد. در س��ه سال 
آخر زندگي فک��رش را مي خوان��دم، مطمئنم 
براي رفتن به س��وریه فقط به دنبال ش��هادت 
مي گشت. طبق خوابي که دیده بود و به دنبال 
شهدا مي دوید، مي خواست عاقبت به قافله شهدا 
برسد. وقتي مي خواس��ت برود،  مسئوالنش در 
پاکس��ازي میادین مین مخالفت کردند. احمد 
با اصرار گفت باید بروم و دنبال چیزي هس��تم 
که در ایران به آن دس��ت پیدا نمي کنم. به نظر 
من او به دنبال رضایت خدا ب��ود، مي گفت اگر 
نگذارید بروم قیامت جلوي حضرت زینب)س( 
شکایت مي کنم. شهید دغدغه سوریه و حضرت 

زینب)س( داشت. 
با وجود داش�تن يک دختر چهار ساله 

مخالفتي با رفتن ايشان نداشتيد؟
اتفاقاً به او گفت��م دختر چهار س��اله داري نرو. 
گفت دختر چهار ساله ام فداي دختر 3ساله امام 
حسین. این اواخر به بچه هایش سفارش مي کرد 
فرایض دیني نماز و روزه را به خوبي انجام دهند، 
آخرین بار 10 روزي در خانه بود. وقتي که رفت 

دیگر مطمئن ش��دم برنمي گ��ردد. همین طور 
هم ش��د و در آخرین اعزامش بعد از 18 روز به 

شهادت رسید. 
از نحوه شهادتش چيزي شنيده ايد؟

گویا یک مین تله اي منفجر مي شود و یک پاي 
همسرم را قطع مي کند. مجروح مي شود وقتي 
دوستانش با شنیدن صداي انفجار خودشان را 
به اکبر مي رسانند با اینکه مین کوچکي منفجر 
ش��ده بود، اما ش��دت جراحت به حدي بود که 
حالت غیرعادي ایجاد ک��رده بود. همین حین 
اسلحه کالشینکف همسرم در اثر گرما منفجر 
مي شود و اکبر به ش��هادت مي رسد. همسرم به 
دلیل مس��ائل امنیتي مجبور بود زمان تخریب 
مین، اس��لحه همراهش باش��د. اکبر ساعت 8 
و 30 دقیق��ه ش��نبه 28 آذر 94 ی��ک روز قبل 
از ش��هادت امام حس��ن عس��کري)ع( در شهر 
سلیمیه س��وریه که نزدیک خاک ترکیه است 
مجروح ش��د و در حین انتقالش به بیمارستان 
س��لیمیه به ش��هادت رس��ید. در حالي که 49 
سال از عمرش مي گذشت به دوستان شهیدش 
پیوست. روز بعدش یک شنبه ظهر بود که خبر 
دادند مجروح ش��ده اس��ت. اما من مي دانستم 
شهید شده، شب دوش��نبه معراج ش��هدا او را 
دیدیم و صبح دوش��نبه در نیروي زمیني سپاه 
تش��ییع کردند و طبق وصیتش در کرمانشاه و 
قطعه اي که برادرش به خاک سپرده شد، ایشان 
را دفن کردیم. جالب اس��ت که پیکر اکبر را در 
مزار یک شهید مفقود الجسد دفن کردیم. این 
مزار توسط خانواده ش��هید به ایشان اهدا شده 
بود و به این ترتیب همس��رم در کنار دوس��تان 

شهیدش آرام گرفت. 

گفت وگوي »جوان« با »ميترا دليلي« همسر شهيد مدافع حرم سردار اکبر ملک شاهي در اربعين شهادتش

كوه ها و بيابان ها را به عشق شهادت پيموده بود

س�ال 65 قب�ل از عملي�ات کرب�الي 
5 خوابي مي بيند ک�ه در چند مرحله 
تعبير ش�د. ي�ک مرحل�ه در عمليات 
کربالي 5 بود. اکب�ر در اين عمليات با 
هشت نفر از دوستانش صيغه برادري 
خوانده بودند. به هم ق�ول داده بودند 
هر کسي ش�هيد شد ش�فيع ديگري 
باش�د. ت�ا االن هم فقط يک نفرش�ان 
زن�ده مان�ده و بقيه ش�هيد ش�ده اند

تمام کساني که با اکبر آشنايي داشتند 
مي گويند او مدل س�ال 57 مانده بود. 
ذره اي به دنيا دلبس�تگي نداشت مثل 
جوانان اول انقالب بود. خيلي ساکت و 
کم حرف بود. خنده هايش حالت تبسم 
داشت. در عين حال خيلي احساساتي 
بود. مي گفت به من دل نبند من آدمي 
نيس�تم تا کهولت س�ن با هم باشيم. 
مي گفت من آنقدر در بيابان ها و گرماي 
60 درج�ه مي گ�ردم تا ش�هيد ش�وم

  زينب محمودي عالمي 
عشق شيعيان به اهل بيت)ع( زمان و مكان نمي شناسد وقتي اين عشق در خونت جريان يافت 
براي وصال به معشوق مرز نمي شناسي و براي رس�يدن به او بي تابي مي کني. از پايان جنگ 
تحميلي سال ها گذشته است اما عشق به شهادت در قلب خيلي ها از رزمندگان جاي مانده از 
قافله شهدا شعله مي کشد. »سردار شهيد اکبر ملک شاهي« يكي از جاماندگان قافله عاشورايي 
دفاع مقدس بود که آرزوي شهادت را عمري در سينه داشت تا اينكه در دفاع از حرم اهل بيت 
به شهادت رسيد. سرداري که دخترك چهار ساله اش را به اربابش حسين )ع( سپرده است تا 
خود راهي دفاع از حرم رقيه)س( ش�ود. آري غيرت رادمردان شيعه نخواهد گذاشت ناموس 
اهل بيت در محاصره اشقيا باشد. اگرچه از عاشورا قرن ها گذشته است اما شيعه هرگز نخواهد 
گذاشت مصيبت عاشورا تكرار شود. به مناسبت هشتم بهمن ماه، اربعين شهادت سردار اکبر 
ملک شاهي، به گفت وگو با همس�رش ميترا دليلي پرداختيم که ماحصلش را پيش رو داريد. 
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