
وادی کتاب

امین کریمی پاس��دار جوانی است که اول 
فروردین ۱۳۶۵ در مراغه ب��ه دنیا می آید. 
چ��ون پ��درش نظام��ی ب��ود و در مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس حضور داش��ت، روز 
تولد او، مادر مجبور می شود به همراه برادر 
شوهر و مادر شوهرش به بیمارستان شهید 
بهشتی مراغه برود و امین در چنین شرایطی 

متولد می شود.
کتاب ب��ا روایت های مادر ش��هید ش��روع 
می شود. نویسنده )مریم عرفانیان( قبل از 
هر فصلی، راوی را معرفی می کند. هرچند 
تمامی وقایع از زبان خان��واده و همرزمان 
شهید روایت می شوند، ولی قلم نویسنده به 

روایت داستانی گرایش دارد.
»س��ه س��ال مراغه بودی��م و بع��د آمدیم 
تهران، یک روز برای خری��د روغن کوپنی 
به ده لویزان در ش��مال غرب ته��ران رفته 
بودم که یک دفعه دلم ش��ور افت��اد. وقتی 
برگشتم خانه هنوز در را باز نکرده بودم که 
سر و صدای نگین بلند شد. با گریه می گفت: 

» امین مرده... امین مرده...«
ای��ن کت��اب ۲۵۶ صفحه ای ب��ا راوی های 
متع��دد، سراس��ر زندگی ش��هید کریمی 
را تورق می کن��د. بع��د از دوران کودکی و 
نوجوانی شهید که راوی آن مادرش است، 
قدم به دوران جوانی امی��ن می گذاریم که 
بخش عمده روایت های آن را همسر شهید 

برعهده دارد.
تا این جای روایت متوجه می شویم که امین 
از همان نوجوانی جذب فعالیت های بسیج 
می ش��ود و با عالقه ای که به کار در س��پاه 
داش��ت، به این نهاد انقالبی می پیوندد و با 

عشق و عالقه خاصی آموزش های متعدد را 
پشت سر می گذارد.

زندگی مشترک ش��هید کریمی درست در 
آخرین روز سال ۹۱ شروع می شود و درست 
دو سال و هشت ماه ادامه پیدا می کند؛ یعنی 

تا زمان شهادتش در سوریه.
در ای��ن بخ��ش از زب��ان همس��ر ش��هید 
می خوانیم: » هی��چ وقت فک��ر نمی کردم 
این همه حرف برای گفتن داشته باشم و او 
نباشد! عمر زندگی مشترک ما خیلی کوتاه 
بود؛ فقط دو سال و هشت ماه. با نگاهی پر از 
اشک وصیتنامه اش را برای چندمین مرتبه 

می خوانم...«
نویس��نده در فصول زندگ��ی خصوصی و 
خانوادگی ش��هید کریم��ی، از روایت های 
نگی��ن، خواهر بزرگ تر ش��هید نی��ز بهره 
می برد. در ذیل خاط��رات خواهر، به بحث 
سوریه رفتن های امین به صورت صریح تری 
اشاره می ش��ود: » فردایش که می خواست 
برگردد س��وریه باز ب��رای خداحافظی آمد 
مح��ل کارم. موقع رفتن��ش خیلی بی تاب 
بودم. ب��ه همکارانم گفتم دیگ��ه برادرم رو 

نمی بینم.«
ش��هید امین کریم��ی به عنوان مس��ئول 
آموزش تخریب به سوریه می رود. چند بار 

هم اعزام می گیرد. 
کسی که این مسئولیت را داشت، نباید خط 
مقدم می رف��ت ولی امین عقی��ده دیگری 
داشت. به خطوط نبرد می رفت و از چیزی 
باک نداشت. او عاقبت روز ۳۰ مهر ۱۳۹۴در 

حاشیه شهر حلب به شهادت می رسد.
حاجی گلپیچی داشت مداحی می کرد که 
گفت: » خوش به حالت ش��هید کریمی! « 
خش��کم زد. فهمیدم آن کربالیی که جواد 
اهلل کرم توی بیسیم حرفش را زد، امین بوده! 
کربالیی آن روز صبح امین بود! آشنایی ام 
با امی��ن به یک ماه هم نرس��ید اما مختصر 

بود و مفید. 
وقتی شنیدم شهید شده، چفیه را انداختم 
روی سرم و خاطرات یک ماه با هم بودن مان 
را مرور کردم. یادم آمد پالکم را داده بودم به 
او تا چیزی برایش ببافد تا بیندازم گردنم. با 
بند چتری که در کوله اش داشت درستش 
کرد. یکی از یادگاری ه��ای امین که هنوز 

برایم مانده همان پالک است با بند چتر...
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88498481ارتباط با ما

ش�هید امی�ن کریم�ی ب�ه عنوان 
مسئول آموزش تخریب به سوریه 
می رود. چند بار هم اعزام می گیرد. 
کسی که این مس�ئولیت را داشت، 
نباید خط مقدم می رفت ولی امین 
عقی�ده دیگری داش�ت. به خطوط 
نبرد می رفت و از چیزی باک نداشت

گفت وگوی »جوان« با کرامت مظفری از رزمندگان و نویسندگان دفاع مقدس

هرجای جبهه آقامهدی باکری را می دیدی که مثل یک بسیجی ساده فعالیت می کرد

هرروزکهمیگذردثبتخاطراتجنگسختترمیشود

  علیرضا محمدی
کرام�ت مظف�ری ینگج�ه از رزمندگان دف�اع مقدس 
اس�ت که از اولین س�ال جنگ تحمیلی ت�ا انتهای آن، 
ب�ه تن�اوب در جبهه های دف�اع مقدس حض�ور یافته 
و در عملی�ات مختل�ف ش�رکت ک�رده اس�ت. او از 
آن دس�ته رزمندگانی اس�ت که پ�س از پای�ان دفاع 
مق�دس، خدمت در جبه�ه فرهنگی را بهترین ش�یوه 
در پاسداش�ت حماس�ه آفرینی های رزمن�دگان یافته 
و از ای�ن رو، ع�اوه ب�ر فعالی�ت در جبه�ه فرهنگی و 
تحقیق و ن�گارش خاطرات ش�هدا و رزمن�دگان دفاع 
مقدس، دو عنوان کتاب در خصوص ش�هدای شاخص 
استان اردبیل منتش�ر ساخته اس�ت. در گفت وگویی 
که با ای�ن رزمن�ده و فعال فرهنگی داش�تیم، س�عی 
کردی�م عاوه بر م�رور خاطرات�ش از س�ال های دفاع 
مق�دس، ب�ه دو کتاب�ی ک�ه نوش�ته اس�ت بپردازیم.

اولین بار چه زمانی به جبهه رفتید؟ آن موقع چند 
سال داشتید؟

من متولد سال ۴۳ در روس��تای ینگجه مالمحمد در ۱8 
کیلومتری اردبیل هس��تم. اولین بار ۱۶ ساله و دانش آموز 
دبیرس��تان بودم که به همراه دو نفر از همکالسی هایم به 
نام های هوشنگ عبدی و بهنام نامور به جبهه اعزام شدیم. 
خدابیامرزد شهید غریبانی را. ایشان یک سرهنگ انقالبی 
ارتش��ی بود که بعد ها ترور ش��د. این ش��هید بزرگوار ما را 
معرفی کرد و به جبهه فرستاد. قبل از اعزام به جبهه، من و 
دوستانم در انجمن اسالمی مدرسه فعالیت می کردیم و با 
دانش آموزانی که جذب تفکرات ضدانقالب مثل توده ای ها، 
منافقی��ن و... ش��ده بودند، بح��ث و درگیری داش��تیم. با 
پیش زمینه های موجود، ش��هید غریبانی ما را جذب کرد 
و از آنجایی که با شهید چمران و ستاد جنگ های نامنظم 
ارتباط داشت، من و هوشنگ و بهنام را در قالب یک گروه 
۵۰ نفره به این ستاد در جبهه جنوب فرستاد. اواخر سال ۵۹ 

به اهواز رفتیم. آنجا با ارتشی ها همکاری می کردیم.
از همان زمان ارتباط تان با جبهه را حفظ کردید؟

وقتی من و دوستانم از جبهه به مدرسه برگشتیم، معلم مان 
آقای اسماعیلی از ما خواست ش��رایط جبهه را سر کالس 
به بچه ه��ا توضیح بدهیم. م��ن به نمایندگی از دوس��تان 
رفتم و ش��رایط را توضیح دادم و با اش��اره به کس��انی که 
جذب منافقین ش��ده بودند، گفتم همین ها هس��تند که 
در جبهه گرای ما را به دش��من می دهند و خودشان هم به 
سمت مدرسه ای که آنجا استقرار داشتیم خمپاره شلیک 
می کنند. سال بعد چهارم دبیرس��تان بودیم که یک گروه 
عضو یاب از طرف سپاه آمدند و من و هوش��نگ و بهنام را 
گزینش کردند. ما دقیقاً از ۱۲ اسفند ۶۰ به عضویت سپاه 
درآمدیم. من چون نیروی گزینش بودم و عضویاب، محقق 
و مصاحبه گر اولیه بودم، مدتی جبهه نرفتم اما دو دوستم 
نیروی رزمی بودند و بیشتر از من در مناطق عملیاتی حاضر 
شدند. البته سال ۶۱ توانستم اجازه حضور در جبهه را بگیرم 

و در عملیات مسلم بن عقیل شرکت کردم.
کًا در چه عملیاتی حضور داشتید؟

در س��ه ماهی که به عنوان بس��یجی به جبهه اعزام ش��ده 
بودیم و در کنار نیروهای ارتش��ی بودی��م، بچه های ارتش 
یک عملیاتی انجام داند که متأس��فانه موفقیت  آمیز نبود. 
بعد از آن، برای اولین بار به عنوان پاسدار در عملیات مسلم 
بن عقیل در دی ماه ۱۳۶۱ شرکت کردم. آن موقع مسئول 
ارزیابی تیپ بودم اما اجازه حض��ور در میدان را پیدا کردم 
و توانستم به عنوان نیروی رزمی و مس��ئول یک دسته در 
عملیات شرکت کنم. بعد از مسلم بن عقیل در عملیات های 
والفجر مقدماتی، والفجریک و والفجر۲ حضور داشتم. سال 
۶۵ با اینکه مسئول پرسنلی سپاه اردبیل بودم، به همراه یک 
گروه ۳۰۰ نفره آموزش هایی مثل شنا، بلم رانی و... را در سد 
دز دزفول پشت سر گذاشتیم و به عنوان نیروی پدافندی در 
قالب گردان حضرت علی اصغر)ع( به فرماندهی آقای نظمی 
به فاو رفتیم. بعد در همان سال ۶۵ در دو عملیات کربالی۴ 

و ۵ شرکت کردم. در کل ۳۰ ماه س��ابقه حضور در مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس را در پرونده خدمتی ام دارم.

دو همکاسی تان که برای اولین بار با هم به جبهه 
رفتید چه سرنوشتی پیدا کردند؟ 

هر دوی شان جزو نیروهای رزمی بودند و سابقه حضورشان 
در جبهه باالی ۵۵ م��اه بود. هم بهنام و هم هوش��نگ در 
بسیاری از عملیات دفاع مقدس ش��رکت کردند و به مقام 
جانبازی نائل آمدند. متأس��فانه بهنام سال ها پس از اتمام 
جنگ بر اثر یک سانحه از باالی پشت بام افتاد و به رحمت 
خدا رفت. هوشنگ هم در عملیات مختلفی مثل والفجرها، 
خیبر، بدر و... ش��رکت کرد و ۳۵ درصد جانبازی داش��ت. 
ایشان حتی پس از بازنشستگی دو بار در جبهه دفاع از حرم 
حضور یافت و در این جبهه نیز مجروح شد. هوشنگ االن 

هم به خدمتش برای کشور و انقالب ادامه می دهد.
شما سال ها رزمنده لش�کر31 عاشورا بودید، نام 
این لشکر با شهید باکری عجین شده است، چه 

خاطره ای از ایشان به یاد دارید؟
ش��هید باکری فرمانده مخلص و باصفایی بود که خیلی از 
اوقات مثل یک نیروی بسیجی در خطوط مقدم نبرد حضور 
می یافت. به اصطالح از آن فرماندهانی بود که خودش جلو 
می رفت و بعد به نیرو می گفت پشت سرم بیا. یک بسیجی 
به تمام معنا بود. در عملیات مسلم بن عقیل سعادت داشتم 
که از نزدیک با ایش��ان ارتباط داشته باشم. آن موقع لشکر 
عاشورا هنوز در قالب تیپ بود. ما در سمت چپ ارتفاعات 

سلمان کشته حضور داش��تیم. بعد به دره سان واپا رفتیم. 
آنجا شهید باکری از من خواست به باالی ارتفاعات بروم و به 
آقای جمشید آتش افروز فرمانده گردان حاضر بگویم حدود 
۳۰نفر از نیروهایش را به پایی��ن دره بیاورد. باکری اعتقاد 
داشت که نیروهای دشمن اعم از تانک ها و نفرات شان دیر 
یا زود از این دره عبور خواهند کرد و ما باید به مصاف آنها 
برویم. به صالحدید ایش��ان نیرو ها را ب��ه صورت منظم در 
دره چینش کردیم. بعد حدود ۱۲ روز در همان جا ماندیم 
و عاقبت با آمدن تانک های دشمن، بچه های آرپی جی زن 
با آنها درگیر ش��دند و تعدادی از تانک ها را منهدم کردند 
و تعدادی از نفرات دشمن هم به اس��ارت درآمدند. بعد از 
فروکش کردن درگیری ها، م��ن به اتفاق تعدادی از بچه ها 
اس��را را به عق��ب منتقل کردی��م اما در بازگش��ت دیدیم 
بسیاری از دوستانی که در منطقه مانده بودند، به شهادت 

رسیده اند. 
چطور شد که بعد از دفاع مقدس تصمیم گرفتید 

در حوزه فرهنگی فعالیت کنید؟
من از همان نوجوانی به کارهای فرهنگی و عقیدتی عالقه 
داش��تم. در دبیرس��تان فارابی مسئول انتش��ارات انجمن 
اسالمی مدرس��ه بودم و قرائت قرآن را هم برعهده داشتم. 
در سپاه هم کارهای فرهنگی و عقیدتی را با جدیت دنبال 
می کردم. چنانچه در دانشکده شهید مطهری سپاه، مربی 
روخوان��ی، روانخوانی، تجوید، صوت، لح��ن و علوم قرآنی 
بودم. پیش از آنکه در حوزه دفاع مقدس شروع به نگارش 

کتاب بکنم، چون رش��ته تحصیلی ام حقوق بود، دو عنوان 
کتاب » ایمنی و سوانح و مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر« 
نوشتم. بعد سال 8۲ که به کربال مشرف شدیم، سفرنامه ای 
تحت عنوان » هفت روز در حریم والیت « به رش��ته تحریر 
درآوردم. نهایتاً سال ۹۳ که به عنوان مدیر اجرایی کنگره 
۱۳ هزار ش��هید اصناف مش��غول خدمت ش��دم، به اتفاق 
همکارانم ۳۵ عنوان کتاب در خصوص ۳۵ شهید شاخص 
اصناف کل کشور را تهیه و تدوین کردیم که به شخصه کار 
نگارش کتاب شهید شاخص اصناف استان اردبیل با عنوان 

» دیده بان سبالن « را برعهده گرفتم.
دیده بان سبان در خصوص کدام یک از شهدای 

دفاع مقدس است؟
این کتاب زندگینامه ش��هید غالمحسین دیده بان، شهید 
شاخص اصناف اس��تان اردبیل را ش��امل می شود. شهید 
دیده بان پیش از انقالب در ارتش خدمت می کرد اما چون 
مذهبی بود و می خواست شئونات اسالمی را رعایت کند، در 
محیط آن زمان ارتش با او برخورد  می شد. مثاًل ایشان ریش 
می گذاش��ت اما طبق قوانین ارتش طاغ��وت، با او برخورد  
می شد. همین آزار و اذیت ها باعث می شود شهید دیده بان 
از ارتش اس��تعفا بدهد و همزمان که ب��ه جرگه انقالبی ها 
می پیوندد، در بازار مش��غول کار می ش��ود. بعد از انقالب 
ایش��ان و خانواده ش��ان در خدمت انقالب و جنگ بودند. 
چنانچه پسر ایش��ان در دفاع مقدس به شهادت می رسد. 
خود ش��هید دیده بان هم به رغم آنکه ب��ه عنوان یک فعال 
بازاری، ده ها ایستگاه صلواتی برای رزمنده ها برپا کرده بود 
و کاروان پشتیبانی از جبهه ها را راه می انداخت، خودش هم 
از حضور در جبهه غافل نبود و عاقبت سال ۶۵ در عملیات 

کربالی۵ به شهادت می رسد.
»پسران آقاسید « دومین کتاب شما در خصوص 
ش�هدای جنگ تحمیلی است، کمی در مورد این 

کتاب بگویید.
بعد از کنگره ش��هدای اصن��اف، بنده در س��ال ۹۵ مدیر 
اجرایی کنگره ۱۴ هزار شهید کارگری شدم. اینجا بود که 
ذیل کتاب های تدوین ش��ده در خصوص شهدای شاخص 
کارگری، خودم نگارش کتاب سه ش��هید خانواده محدث 
خلخال��ی به نام های ش��هیدان س��یدعلی، س��یدعباس و 
س��یدتقی محدث خلخالی را برعهده گرفتم. این شهیدان 
بزرگوار هر س��ه فرزندان یک عالم و روحان��ی مبارز به نام 
حاج سیدمسلم محدث خلخالی بودند که از همدوره ای های 
روحانی مبارزی چون آیت اهلل موس��وی اردبیلی به ش��مار 
می رفت. ن��ام کت��اب نی��ز برگرفت��ه از این پ��در بزرگوار 
شهداست. ایشان س��ال ۱۳۵۳ در حالی که بچه هایش در 
سنین نوجوانی و حتی کودکی قرار داشتند به رحمت خدا 
می رود و پس��رهای خانواده با کارگری در کارگاه آهنگری 
روزگار می گذرانند. لذا هر سه این شهدای بزرگوار در زمره 
شهدای کارگری به شمار می رفتند. در این کتاب یک فصل 
به زندگینامه پدر شهیدان و سه فصل نیز به هر کدام از این 

برادران شهید اختصاص داده شده است.
در ح�وزه دفاع مق�دس چه کتاب دیگ�ری را در 

دست نگارش دارید؟
قبل از آن توضیحی را عرض کنم. االن که ما با هم صحبت 
می کنیم، حدود ۳۳ س��ال از اتمام جنگ می گذرد. خیلی 
از رزمندگان دفاع مقدس پا به سن گذاشته اند و متأسفانه 
بسیاری از والدین شهدا از دنیا رفته اند. هر روز که می گذرد، 
حفظ، ثبت و نشر خاطرات دفاع مقدس سخت تر می شود. 
به همین خاطر اخیر سعی کردم عالوه بر نوشتن خاطرات 
دوران جنگم، این خاطرات را در کنار خاطرات بیش از ۲۵۰ 
رزمنده روستای مان و همین طور پنج شهید، ۱۵ جانباز و 
چهار آزاده این روستا، ذیل کتابی به انتشار برسانم. به نظر 
من اگر در هر کدام از استان ها یا ش��هر ها و حتی روستا ها 
چنین حرکت های خودجوش��ی صورت بگیرد، بسیاری از 
خاطرات دفاع مقدس از خطر حذف ر هایی پیدا می کنند و 
بخش بخش این خاطرات می توانند تصویر بهتری از تاریخ 

دفاع مقدس را در اختیار نسل های آینده قرار دهند.

   غامحسین بهبودی
کتاب طائر قدس�ی ، زندگی ش�هید مدافع حرم امی�ن کریمی، از مجموع�ه کتاب های 
روایت فتح اس�ت که مدتی اس�ت در خصوص ش�هدای مدافع حرم منتشر می شوند. 
این کتاب نیز همچون ش�یوه مرس�وم زندگینامه ش�هدا، برگرفت�ه از گفت وگو هایی 
ب�ا خان�واده و همرزم�ان ش�هید اس�ت ک�ه نگاه�ی ب�ه داش�ته کت�اب می اندازیم. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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