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یادکرد

  دستگيري به دست ساواك
ش��هيد لجم اورك از زماني كه در اصفه��ان با گروه 
المهدي آش��نا ش��د، فعاليت هاي انقالبي اش شدت 
بيش��تري گرفت. در اوايل ده��ه 50 هنوز تظاهرات 
ضدحكومتي گسترده نشده بود ولي اسماعيل جلوتر 
از بقيه اقشار، مبارزاتش را شروع كرده بود. در همان 
سال به دست مأموران ساواك دستگير  شد و چندين 
ماه را در زندان هاي اصفهان زير شكنجه هاي روحي 
و جسمي  گذراند.  او را زير شديدترين شكنجه ها قرار 
داده بودند تا همدستان و دوستانش را لو دهد، ولي 
اسماعيل هيچ نگفت. حاضر بود خودش شكنجه شود 
اما نام كسي را بر زبان نياورد. در نهايت يك سال بعد 
و در سال 1353 شهيد لجم اورك از زندان آزاد  شد 
و فعاليت هاي سياسي و مبارزاتي اش را از سر گرفت.  
اين بار هم فعاليت هاي اين مبارز خستگي ناپذير به 
درازا نكشيد و يك بار ديگر در سال 1354 دستگير 
 ش��د و يك س��ال را در زندان  گذراند. اين بار ساواك 
اصفهان او را دس��تگير  كرد و ب��ه زادگاهش در ايذه 
 فرستاد. در رابطه با آن روزها بعدها اسماعيل تعريف 
 كرد مرا در يك س��لول يك متري كه حتي نمي شد 
پاهايم را دراز كنم زنداني كرده بودند و نصف ش��ب 
مي آمدند و مرا خي��س و سيگارش��ان را روي بدنم 
خاموش مي كردند. در مدتي ك��ه در ايذه بود حالت 

تبعيدي داشت بايد هر روز به ش��هرباني مي رفت و 
امضا مي كرد. ممنوع الخروج و ممنوع االستخدام بود. 
اسماعيل سه ماه را در ايذه و سه ماه را آبادان بازداشت 

بود تا اينكه در نهايت آزاد شد. 
  ساخت گنبد مسجد جامع ایذه

اين ب��ار هم پس از آزادي خاموش و س��اكت نش��د. 
به ش��هر ايذه آمد و كارگاه جوش��كاري داير كرد و با 
دوستانش تصميم به س��اختن مسجد جامع گرفت. 
شهيد لجم اورك در جوش��كاري مانند استادي بود 
كه سال ها مشغول  انجام اين حرفه بود و گنبد مسجد 
جامع ايذه را نيز خودش به شكل مسجداالقصي اولين 
قبله گاه مس��لمانان به طرز ماهرانه اي اسكلت بندي 
كرد.  هنگامي كه در س��ال 1356 به سربازي رفت، 
به طور دائم تحت نظر ق��رار  گرفت. به توصيه يكي از 
دوستان افسرش جهت گذراندن دوره هاي مختلف 
چتربازي به هوابرد رفت و در س��ال 1357 موفق به 
اخذ گواهينامه آموزش چتر بازي  ش��د. با اوج گيري 
انقالب، به فرمان امام خميني فرار  كرد و نحوه ساخت 
بمب هاي دستي را به دوستانش آموزش  داد.  بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي، گروه تعاوني 18 را راه اندازي 
 كرد و به جوش��كاري و توليد تانك��ر و... پرداخت تا 
س��ال 1361 كه كارگاه را به دوس��تانش  بسپارد تا 
بيشتر بتواند در جبهه باش��د. همواره در جبهه ها به 
همرزمانش مي گف��ت: »رزم ها بايد بر اس��اس نظام 
جنگي اسالم همان نظام صدر اسالم باشد و قوانين 
آن را هم بايد از نهج البالغه بگيريم.« شهيد اسماعيل 
لجم اورك در عمليات محرم، رمضان و خيبر حضور 
داش��ت. او ابتدا آرپي جي زن بود و در عمليات خيبر 

فرمانده گردان شد. 
س��رانجام ش��هيد اس��ماعيل لجم اورك در جريان 
عمليات خيبر در جزيره مجنون همانطور كه در خواب 
ديده بود تيري به س��رش اصابت كرد و به آرزويش 
رسيد. پيكرش براي س��ال ها مفقود بود تا اينكه در 
روزهاي اخير خبر تفحص پيكر شهيد به گوش رسيد 
تا گلزار شهداي قبرستان روضة الزهراي شهرستان 

ايذه براي هميشه مزاري به نام شهيد داشته باشد. 

 پيكر سردار شهيد اسماعيل لجم اورك
 پس از 39 سال به آغوش خانواده بازگشت

| روزنامه جوان |  شماره 6590    |  1444 ربی��ع االول   7  |  1401 مه��ر   12 سه ش��نبه 

انقالبِیخستگيناپذير
وفرماندهشجاع

   صغري خيل فرهنگ 
هجوم ارتش متجاوز بعث به خاك مقدس کشورمان 
باعث ش�د تا اتحادي ش�گفت انگيز  مي�ان مردم 
به وجود آید و زن و مرد در دف�اع از وجب به وجب 
خاك کشورمان دس�ت به اس�لحه ببرند و با تمام 
توان و غيرت در برابر ارتش تا دندان مس�لح بعثي 
مقاومت کنن�د. بدون هيچ تردی�دي نقش زنان به 
عنوان نيمي از بدنه جامعه ایران نقشي انكارناپذیر 
در سال هاي ابتدایي دفاع مقدس و ادامه آن است. 
زناني ک�ه به خصوص در ش�هرهاي م�رزي و آماج 
حمالت رژیم ص�دام همدوش م�ردان جنگيدند و 
چه در خط مقدم و چه در پش�ت جبهه سرمنش�أ 
خدمات بزرگ و به یادماندني ش�دند. زناني که به 
ش�هادت رس�يدند، جانباز ش�دند و حتي سختي 
اسارت را کش�يدند. س�يده رقيه آذرنگ از جمله 
بانواني اس�ت که در این حوزه دس�ت به قلم شده 
و تاکن�ون آثار زی�ادي را منتش�ر کرده اس�ت. با 
نویس�نده کتاب هاي »آغوش م�ادر« و »عصمت« 
در باره نقش زنان در دفاع مقدس همكالم ش�دیم.
ماحصل ای�ن همكالم�ی را در ادام�ه می خوانيد.

      
  احساس مسئوليت در برابر خانواده شهدا

در برخي مصاحبه ها با فعاليت زناني مواجه مي ش��ويم كه 
سكاندار اوضاع بحران زده شهرهاي جبهه اي مثل دزفول، 

شوش و اهواز شدند، در بس��ياري از موارد سعي داشتند از 
خانواده هاي داغدار و مصيبت زده حمايت و پشتيباني كنند، 
چراكه اين ش��هرها در طول هشت س��ال دائم در تيررس 

حمالت هوايي و زميني دشمن بعثي بود. 
  نهادین�ه ک�ردن اخ�الق و ارزش ه�اي اس�المي

 در خانواده
دختران جوان با انتخاب همسران رزمنده اي كه دائم در جبهه 
حضور داشتند، مهريه كم و ازدواج ساده را انتخاب مي كردند، 
چراكه شرايط و اوضاع آن روزها را به خوبي درك كرده بودند 
و حتي ما مي بينيم دختران جواني به عقد رزمندگان جانباز 
در مي آمدند كه اين هم نكته خيلي سرآمدي است كه در اين 

يادداشت آن فداكاري ها نمي گنجد. 
  حفظ حجاب 

همانطور كه در خاطرات ثبت شده از حضور زنان در شرايط 
جوي ش��هرهاي جنوبي و گرماي طاقت فرساي تابستان 
در س��ال هاي جنگ تحميلي مي خوانيم اين شرايط باعث 
نش��د كه زنان از حجاب خويش چشم پوشي كنند با اينكه 
در بسياري از صحنه هاي دشوار امداد و كمك رساني حاضر 
بودند. حجاب در جنگ تحميلي، سرمايه  يك زن به شمار 
مي آمد. سرمايه اي كه زن در س��ايه  آن احساس آرامش و 
امنيت داش��ت حتي زير آوار و آماج تي��ر و تركش حمالت 
دش��من بعثي.   و در آخر روحيه  شهادت طلبي كه موجب 
شد يك زن مسلمان ايراني اين آرزو را دست نايافتني نداند 
و در برخي خاطرات مي خوانيم كه بانواني آرزوي شهادت 

را داشته اند مثل كتاب »من ميترا نيستم« به قلم معصومه 
رامهرمزي و كتاب »عصمت« كه بنده نگاشتم و هر دو كتاب 

به روايت زندگاني دو بانوي شهيد مي پردازد. 
   تنظيم داستان واقعي و غير احساسي 

آمار بااليي از كتاب هاي دفاع مقدس بر اساس واقعيت نگاشته 
شده است. همانطور كه مي دانيم خاطره نگاري ثبت، ضبط 
و نگارش بخشي از گذش��ته يك فرد يا گروهي از افراد است. 
روزنوشته ها و يادداشت هاي روزانه هم خاطره هستند. خاطره 

از جهتي هم منشأ بسياري از حوزه هاي ادبي ديگر مثل داستان 
و رمان است. داستان ها از خاطرات به وجود مي آيند و خاطرات 
از آن جهت كه به وقاي��ع در يك برهه تاريخ��ي مي پردازند 
الهام بخش طرح و ايده داس��تان ها هستند. اغلب كتاب هاي 
حوزه دفاع مقدس در حوزه تاريخ ش��فاهي و مستند نگاري 
هستند و از اين حيث نويسنده سعي مي كند با مخاطبان خود 
صادق باشد و هر آنچه بين او و راوي از خاطرات حوادثي كه بيان 
مي شود بدون كم و كاست در متن مي آورد. البته در اين نوع 
نوشتن ها نويسندگان سراغ منابع مستند هم مي روند كه متن 
كتاب ها با حوادث و اتفاقات تاريخي جنگ تحميلي مثل اسناد، 
تصوير يا نقشه و... از روز و ساعت، مكان و زمان دقيق عمليات ها 
يا تعداد شهدا همخواني داشته باشد. گاهي اوقات در برخي 
كتاب هاي خاطره مي بينيم جنبه داستاني خاطره نمايان است. 
مانند خاطرات ديگر نگاشت كه نويسنده اثر با سبك خودش 
مي نويسد، اما در خاطرات فرد راوي جمله هاي داستاني به كار 
مي برد و گاهي رمان گونه تا انتهاي كتاب پيش مي رود. اين 
موارد مي تواند سنديت اثر را در ذهن يك خواننده يا فردي كه 

خود مشاهده گر آن خاطره بوده است از بين ببرد. 
  انعكاس واقعيت ها 

رسالت اصلي و مهم بخش مس��تندنگاري خاطرات دوران 
دفاع مق��دس انع��كاس واقعيت هاي آن اس��ت، چراكه به 
نوعي تاريخ نگاري يك برهه مهم تاريخي كشور است و اين 
واقعيت ها با تالش مستندنگاران اين حوزه براي نسل هاي 

بعد خواهد ماند. 

وقتي شهادت قسمت بانوي ایراني شد
زنان و دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با سيده رقيه آذرنگ

   مبينا شانلو 
نام و نش�ان ش�هيد احمد مزیناني را از زبان همرزم و دوس�ت دیرینه اش حسين 
احسان پور ش�نيدیم؛ دوستي که ارادت و محبت به رفيق ش�هيدش را مي توان از 
البه الي حرف ها و روایاتش به خوبي حس کرد. رفقایي که هنوز هم پاي رفاقتشان 
مانده اند. احمد مزیناني در عمليات محرم به شهادت رسيد و حاال همرزمش حميد 
احسان پور با دلتنگي براي لحظاتي راوي زندگي تا شهادت رفيق شهيدش مي شود.

ساحل سرخ دوئيرج شاهد رهايي احمد بود 
گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد احمد مزیناني از شهداي عمليات محرم

همواره در جبهه ها ب�ه همرزمانش 
مي گف�ت: »رزم ه�ا باید بر اس�اس 
نظام جنگ�ي اس�الم هم�ان نظام 
صدر اس�الم باش�د و قوانين آن را 
هم بای�د از نهج البالغ�ه بگيریم.« 
اورك لج�م  اس�ماعيل   ش�هيد 
ابت�دا آرپي ج�ي زن ب�ود و در 
عمليات خيبر فرمانده گردان ش�د 

  وادی کتاب

 گفت و گو

  آرمان شریف
پيكر سردار شهيد اسماعيل لجم اورك از طریق آزمایش DNA  شناسایي شد و پس از 39 سال به 
آغوش خانواده بازگشت. شهيد لجم اورك از دوران انقالب و دفاع مقدس مجاهدت و مبارزات زیادي 
داشت و یكي از نام هاي ماندگار در تاریخ جنگ به شمار مي رود. حاال خانواده و دوستداران شهيد 

مي توانند دیداري دوباره با شهيدشان داشته باشند و به وقت دلتنگي بر مزارش حاضر شوند. 

  نمازهاي احمد
س��ال 46 از نيمه گذش��ته بود كه احمد در 
نارمك تهران متولد شد. او فرزند اول خانواده 
بود. خانواده اي مؤمن كه مهد پرورش احمد 
ش��د. همراهي او با پدر و تربيت ديني مادر 
باعث ش��د تا از سن هفت س��الگي به انجام 
واجباتی چون نماز مقيد شود. نمازهايي كه 
حال و هواي خاصي برايش داش��ت و همين 
نمازهاي خالصانه بعدها نقطه  رهايي او شد. 

 كمي بعد خانواده احمد به شهرستان دامغان 
مهاج��رت كردن��د و احمد تحصي��ل در دوره 
ابتدايي را به پاي��ان رس��اند و دوره راهنمايي 
را در مدرسه ش��هيد محمد منتظري سپري 
كرد. ش��هيد مزيناني تعطيالت تابس��تان را 
همراه پدر بنايي مي كرد تا قامت پدر در تأمين 
معاش خانواده پرجمعيت ش��ان خم نش��ود. 
دست هاي ترك خورده و خشن پدر سبب شده 
بود تا احمد بيشتر از قبل در كار بنايي به پدر 
كمك كند. او در كنار تمام مسئوليت هايي كه 
پدر به او سپرده بود، به فعاليت هاي مذهبي و 
سياسي نيز مشغول بود. اولين روزهاي انقالب 
احمد 11سال داشت و پايگاه شهيد مصفحي 
اولين مكاني بود كه احمد به طور رسمي در آن 
ثبت  نام كرد. اعضاي پايگاه بعد از شروع جنگ، 
تمام تالش خود را مي كردند تا نام ايران، انقالب 

و امام زنده بماند. 
  رزمنده ۱۴ساله

احمد مزيناني 14سال داشت كه براي اولين 

بار اجازه پيدا كرد تا خودش را در رزمگاه حق 
و باطل محك بزن��د. او ك��ه از كودكي دل و 
جانش با ذكر خدا مأنوس بود پس از بازگشت 
از ميدان جنگ تم��ام توانش را به  كار گرفت 
تا همساالنش را با خويش همراه سازد. آنها را 
به حضور در نماز تشويق مي كرد. او رمز درك 
حضور را در برپايي و ايس��تادگي بر نماز اول 

وقت و نماز جمعه و جماعت مي دانست. 
  ۱۱۰روز مجاهدت

احم��د 110 روز از عم��ر كوتاه��ش را در 
مناطق عملياتي سپري كرد. عمليات محرم 
در دشت   عباس و عين  خوش مكان رهايي 
احمد بود. بچه هاي گردان محب كه يكي از 

گردان هاي تي��پ 17 علي بن ابي طالب)ع( 
بود، در ت��داوم عمليات مح��رم در يكي از 
كانال هاي اطراف رودخانه اي )دوئيرج( كه 
با خون شهداي محرم و گرماي عشقشان به 
معبود ملتهب شده بود، با ذكر »يا زينب« 
وارد عمل ش��دند و همانجا ش��اهد رهايي 
احمد بودند. او بر اثر اصابت تير مس��تقيم 
دش��من در يازدهمين روز آب��ان 1361 به 

ديدار معبودش شتافت. 

   و شهادت... 
بع��د از پايان مرحل��ه اول عملي��ات محرم، 
آتش س��نگين دش��من بر منطقه همچنان 
ادامه داشت. با توپ ضدهوايي چهارلول كه 
مخصوص ساقط  كردن هواپيما بود، منطقه 
را زير آتش گرفته بودن��د. صداي آزاردهنده 
آرپي جي و خمپ��اره 60 تمام فضا را پر كرده 
بود. احمد   همراه پنج نفر از بچه ها در 50  متري 
دشمن در داخل كانال بودند. آنها به  محض 

خ��روج از كانال مورد اصابت گلوله دش��من 
قرار گرفتند. فرصت اينكه لحظه اي برگردد 
و دوباره فري��اد »اهلل  اكبر« او جس��م و جان 
خسته بچه ها را در ميان حجم 
س��نگين دود آتش جاني 
تازه ببخش��د، پيدا نكرد... 
احمد رفت.  با شنيدن خبر 
ش��هادت احمد گردان محب 
جاني تازه يافت. ش��هادت احمد 
خون آنها را به جوش آورده بود. روايات زيادي 
از زبان همرزمان شهيد شنيده شد؛ رواياتي از 
مجاهدت هاي احمد. به گفته همرزمانش او 
خستگي را خسته كرده بود. ديدن قد و قامت 
و سن شناسنامه اي احمد و همت و حماسه 
آفريني او الگوي خوبي براي ديگران شده بود. 
با تمام توان به خاكريز دشمن حمله كردند و 

چند كيلومتر دشمن را به عقب راندند. 
   فرازي از وصيتنامه شهيد

»و درود بر محم��د)ص(! ح��زب  اهلل! مردم 
فداكار و صبور و ايثارگر وطنم! كه قدم به قدم 
با امام خود راه پر فراز و نشيب انقالب اسالمي 
را پيمودند و نفس به نفس خدا را خواستند 
و اسالم را طلب  كردند و قرآن را وسيله قرب 

خدا قرار دادند. 
پس خدايا! طردم مكن كه بنده اي محتاج 
و ذليل بيش نيستم و به اميد فضل تو روي 
به درگاهت آمده ام و پيشاني شرمساري بر 
خاك نهاده ام تا به تو بپيوندم.  خداي من 
شاهد است كه من نه براي گرفتن انتقام و 
نه براي اينكه وقتي شهيد شدم به بهشت 
بروم به جبهه آمده ام بلك��ه تنها هدفم از 
جبهه آمدن احياي دين��م و تداوم انقالب 
مي باش��د. درنهايت هدفم ش��هيد شدن 
اس��ت. خدايا! مرا ش��هيد بميران؛ ش��ايد 
خون ناچيز من كمكي كرده باش��د براي 

تداوم انقالب!« 

احمد ۱۱۰ روز از عمر کوتاهش را 
در مناطق عملياتي سپري کرد. 
عمليات محرم در دشت   عباس 
و عين  خ�وش م�كان رهای�ي 
احم�د ب�ود. بچه ه�اي گردان 
محب که یك�ي از گردان هاي 
تي�پ ۱7علي بن ابي طالب)ع( 
بود، در ت�داوم عمليات محرم 
وارد عم�ل ش�دند و احم�د 
همانج�ا ب�ه ش�هادت رس�يد

جدول

پاسخ جدول شماره 6589

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6590

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ك ت س د  ر ا ر س ا ل ا ف ش ك 1
 ل ر گ  ن ب غ  م ن م  هـ ا ش 2
 ا ي  ت ي ن م ا  م ا م  ك ك 3
 ت ا ف ا م  ا ن س ي  ن و ل ك 4
 هـ  ت ر ا د  ج س  س ت ر هـ  5
  و ي  ر ي و ا  ك ي ش ك  ن 6

 ج ا ل م  ت ر  هـ ش ر ا  هـ ب 7
 ي م هـ  ي ن ا ي و ا ك  د ر و 8
 و ق  ح ا ب م  ت و  ن ا ي ك 9
 هـ  ع ا د و  د ن ر م  ن س  10
  ر ي د هـ  د و  ز و ر ك  م 11

 ت ا ب ث  ج ا م ك  ر ي و ك ت 12
 و س  هـ ر ز  ا و ن ي ب  ي ب 13
 ا ت ش  و ي ك  ر ا س  م ج ح 14
 ن ي م ر ح ل ا ن ي ب  و س ا ر 15

 

از باال به پایين
   1- بذر- جانوری از تيره راسو- صدای افتادن چيزی در آب  2- مس��افر- زادروز- نوازنده عصر ساسانی  3- 
مختصر و كوتاه- دختر يعقوب- جوش چركين  4- درجه بهسوزی بنزين- شهری در آذربايجان شرقی- اقيانوس 
كبير  5- مادر لر- گوركن- مهراس- نماد الغری  6- مخفف آنكه- از نوشت افزار- متضاد  نشيب  7- مسابقه با 
وسايل موتوری- تير دروازه- تمام بدن انسان  8- از نهادهای زير نظر قوه قضائيه  9- سوغات مراغه- بهارخواب- 
وارونه تاری  10- نش��انی- الوك- آويزان  11- مرغ می رود- بزرگی-  چاپ كاغ��ذی در ابعاد بزرگ- تصديق 
روسی  12- نيروی نظامی هر كشور- كاردان- عنوان نظامی  13- ماه محبت- قيافه و شكل- كشتی خراسان

  14- نام گلی اس��ت- ممنوع شرعی يا عرفی- اس��تاندار  15- می روند تا به هدف بزنند- خودداری از پرداخت 
وجه حواله- تارمی

از راست به چپ
  1- افس��ر نيروی دريايی- درختچه آپارتمانی   2-  يك و يك- كش��ور نوش��ابه- فاكتور خون  3-حاجت و 
نياز- عبادتگاه مسيحيان- مسيحی  4- چاشنی مسابقات ورزشی- رفيق آذری- سه كيلو  5- كنده كاری روی 
چوب- نزديك تر- نام دكارت، فيلسوف فرانسوی  6- آدمكشی- رود و كشوری در غرب آسيا- از مقاطع مخروطی

7- از گروه های خونی- همراهی- حمله كردن  8- بزن بهادر- بدخويی- بدزبان  9- مدفن امام سجاد)ع(- نوعی 
تنبيه نظامی- ش��امه نواز  10- پنبه زن- جناح لشكر- عددی مقدس  11- ورزش خش��كی و آب- پل راه آهن 
شمال- حيوانی بدبو  12- كاالی نو- هرج ومرج- س��بزی معطر   13- رهبر حزب- بيچاره و دربه در- قله ای در 
رشته كوه البرز   14- س��قف فقرا- روزنامه چاپ مسكو- دشمن سخت  15- ش��هر تاريخی سوريه- شخصيت 

منفی رمان بينوايان
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1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                
 

جدولسودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدولکلماتمتقاطع

7 9
6 8
8 2 7 5

۴ 3 7
2 3

۱ 5
5 ۱ 9

6 9 ۱
6 7 3

5۴2768۱93
376۱592۴8
9۱823۴675
۱896۴2357
235987۴۱6
۴673۱5829
75382۱96۴
69۱۴73582
82۴59673۱


