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سال بیست و ششم-شماره  3589
ویژه نامه سالگرد شهادت سردار دلها

پرستوی صلح 
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بار دیگر بند پوتین ها را محکم کرد

زندگی شگفت انگیز یک ابر قهرمان!

این صدور قرآن است پس تو رحل قرآنی

خاک شهیدان عشق؛ زمزمه دوست

ملجاء و مامن آزادگان و شیفتگان  راه حق

سردار لبخند و آرامش 
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بدین وسیله به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده 
یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت راس ساعت 10 
صبح مورخ 1400/10/27 در محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی مس، واقع در تهران، خیابان ولی 

عصر، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس پالک 14 برگزار می گردد.
دستور جلسه: اخذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت 

نحوه حضور در مجمع: پیرو نامه شماره 122/92691 مورخ 1400/08/11 سازمان بورس و اوراق 
بهادار، از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها که مایل به شرکت در مجمع عمومی فوق 
العاده این شرکت می باشند، درخواست می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام این شرکت در تاریخ 1400/10/26 در ساعات اداری به امور سهام شرکت 

مراجعه نمایند.
آموزش  و  و درمان  بهداشت  وزارت  بهداشتی  پروتکل های  به رعایت کامل  ملزم  شرکت کنندگان 

پزشکی می باشند. شماره تماس امور سهام: 88729133 - 021
توضیحات: سهامداران محترم می توانند مجمع عمومی عادی سالیانه را از طریق صفحه رسمی شرکت 
به نشانی http://www.aparat.com/SCICO.ir/live سایت رسمی شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه به نشانی WWW.scico.ir و از طریق پخش زنده صفحه اینستاگرام رسمی شرکت به 

نشانی آدرس اینستاگرام شرکت scico.ir @ مشاهده نمایند.
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه )سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 

)سهامی عام( به شماره ثبت 357 و شناسه ملی 10860513778



دو یکشنبه 12 دی ماه 28/1400 جمادی االول1443/ 2 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3589
اخبار استان

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می 
شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در روز دوشنبه 
1400/10/27 ساعت 30: 9  صبح به آدرس رفسنجان شهر مس سرچشمه 
جنب میدان ترانسپورت سالن کنفرانس شرکت ارفع سازان تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

هیات مدیره شرکت 

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه اکتشاف معدن مس به 
شماره 98/26920 تاریخ 1398/5/7 متعلق به آقای اسمعیل 
جهاندیده به کد ملی 2301821285 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت ارفع سازان کرمان سهامی خاص )شماره ثبت 6002(

مفقودی پروانه معدن

 

در بیستم اسفند ماه و به روایتی اول فروردین ماه سال 
133۵ در دامنه کوه همیشه استوار و سر به فلک کشیده 
در  رابر  بخش  توابع  از  ملک  قنات  روستای  در   کوشا 
خانواده »مش حسن سلیمانی «کودکی چشم به جهان 
گشود که پدر و مادر وی به یاد نوجوان شهید صحرای 
کربال نام قاسم را بر وی نهادند تا چندین سال بعد نام 
از روستای  نه تنها  از مام میهن،  و آوازه قاسم در دفاع 
قنات ملک و شهر کوچکشان رابر و استان کرمان بلکه 
جمعی  و  رود  فراتر  نیز  سرافراز  ایران  دامنگیر  خاک  از 
قاسم  فرماندهی  به  کرمانی  و  سیستانی  جوانان  از 
سلیمانی که دیگر وی را به نام حاج قاسم می شناختند 
خاطرات  و  آفریده  ها  حماسه  ایران  کیان  از  دفاع  در 
،ذکاوت،شجاعت،درایت و جنگجویی قاسم و یارانش نقل 
ایران  کوچک  شهر  شناس  قدر  مردمان  و  شود  محافل 

بزرگ ،وی را به نام سردار سلیمانی بشناسند و روز به روز 
بر تعداد عاشقان و مریدان و یاران حاج قاسم افزوده شود.

قاسم سلیمانی که بعدها لقب سردار دل ها را از مردمانش 
هدیه گرفت،پس از اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه و در 
حالی که می توانست مثل بسیاری،کنج عافیت را انتخاب 
...مشغول شود،لحظه  و  عبادت  و  تجارت  به سیاست،  و 
جنوب  به  ابتدا  و  نیاورد  بیرون  تن  از  را  رزم  لباس  ای 
کرمان رفت تا سرزمین شهیدان تاجیک و یوسف زاده و 
شهسواری و بینا و پایدار و...را از لوث اشراری که خواب از 
چشم مردمان مظلوم گرفته بودند، پاک و امنیت پایدار را 
در منطقه جنوب استان و جنوب شرق کشور بر قرار کرد 
و چند سال بعد و در حالی که همچنان پوتین و لباس 
رزم به تن داشت و در تمام مراسم و یادواره ها و دیدارها 
با خانواده شهدا،خاطراتش را مرور می کردو های و های 
جنگ  به  ریخت  می  اشک  شهیدش  دوستان  فراق  در 
المللی و  افراطیون داعشی رفت  و در مناسبات بین  با 
کهن  دوستان  از  همراه جمعی  به  مقدم جنگ  در خط 
خویش و فرماندهان زمان جنگ ،همچون شهید محمد 
بادپا،شهید اهلل دادی،شهید لنگری  پاقلعه،شهید  جمالی 
و  سیاسی  معادالت  از  بسیاری  و  کرد  آفرینی  و...نقش 
نظامی منطقه و جهان را به هم زد و سرانجام در صبحگاه 
یک روز سرد زمستانی و در حالی که گلوله های کوچک 
برف بر روی درختان بنه و گز در دامنه قنات ملک و رابر 

باریدن گرفته بود و آسمان شهر کوچک نیز در فراق و 
عزای فرزند بزرگ خود ،گریه سر داده بود به همراه یار 
اصابت  مورد  جعفری  پور  حسین  خود  دیرین  و  وفادار 
کرد  پرواز  آسمان  به  بلندشان  روح  و  گرفت  قرار  راکت 
تا جسم هزار پاره آنان بر دوش مردمان قدرشناس ایران 
الزمان کرمان و در  بدرقه و در دامنه کوه های صاحب 
جوار شهید یوسف الهی و شهید جمالی به آرامش ابدی 

برسند.
به باور صاحب این قلم ،گرامیداشت یاد سردار سلیمانی 

الگوی  به عنوان یک  آنان  و مکتب سلیمانی و معرفی 
افراط  از  دور  به  مردم،باید  عاشق  و  دوست  وطن 
به  توجه  گیرد،اما  قرار  جدی  توجه  مورد  ها  وتفریط 
رفتار،مرام،مسلک و شیوه زندگانی و مردم داری سردار 
دل ها و همچنین توجه ویژه به زادگاه سردار سلیمانی و 
مردمان مستعد و قدر شناس آن سامان در جهت توسعه 
با  فرزندان  شکوفایی  زمینه  کردن  فراهم  و  جانبه  همه 
ها،سرزمین  دل  سردار  ،دیار  رابر  شهرستان  استعداد 
شمس  قباد  حیدری،شهید  موسی  و  عیسی  شهیدان 
تکاور شهید حبیب  و  ارسالن   ،سرلشکر شهید  الدینی 
آقا  ،شهیدان  سالجقه  علی  محمد  شهید  غواص  و  اهلل 
مالیی ،شهیدان فیروزی و یعقوبی و داوری و علیمرادی 
و افضلی و ژاله و حسینخانی و ساالری و اقبالی و کریم 
قاسمی و ....هست و از قضا به شدت دچار عقب ماندگی 
و توسعه نیافتگی است،حتما باید مورد توجه جدی قرار 
تا  شود  معرفی  دنیا  و  ایران،آسیا  به  خوبی  به  و  گیرد 
همگان بدانند که سردار دل ها چگونه از فرش تا عرش 
پرواز کرد و آرزوی گفتن یک آخ بر دل دشمنان ایران 

گذاشت.
زنده جاوید کیست؟کشته شمشیر دوست
که آب حیات قلوب در دم شمشیر اوست

گر بشکافی هنوز ،خاک شهیدان عشق
آید از آن کشتگان،زمزمه دوست،دوست

خاک شهیدان عشق؛ زمزمه دوست

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیات   1400/9/25 مورخ    140060319005000658 شماره   رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
تهران  از  12106 صادره  شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زاده   نقیب  محمد  آقای 
در ششدانگ یک باب خانه و باغ به مساحت 1405 مترمربع پالک 1618 فرعی 
مفروز و مجزی از 353 فرعی از 47- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس 
سیرچ- خیابان شهدا جنب رودخانه خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین 
سلطانشاهی سیرچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

1450 م/الف
ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک

خود  قاسم  حاج  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
یا  و مذهب خاص  زنجیره یک ملت  و  را در چارچوب 
جغرافیای محدود زندانی نکرد به همین دلیل در عزای 
یمن  و  لبنان  فلسطین،  عراق، سوریه،  ایران،  همه  وی 

فریاد می زنند.
احمد مروی در گردهمایی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مصلی  در  مقاومت  هفته  آغاز  با  که  مذاهب  تقریب 
کرمان برگزار شد، بیان کرد: بنده مفتخر هستم که در 
مراسم دومین سالگرد شهید بزرگ، سردار سلیمانی و 

همراهانش حضور دارم.
وی افزود: هر سرزمینی به جهاتی قداست پیدا می کند و 
ملجأ و مرجع می شود. مدینه النبی به خاطر وجود پیامبر 
اسالم )ص( قبله دل های همه مسلمانان عالم شد؛ نام 

مدینه سرشار از معنویت، قداست، تعالی و کمال است.
نیز به دلیل خون های پاکی که در  مروی گفت: کربال 
روز عاشورا در آن سرزمین ریخته شد قداست پیدا کرد. 
مشهد به خاطر وجود حضرت رضا )ع(، مشهد مقدس 
و ارض قدس نامیده می شود کمااینکه پیامبر فرمودند 

»پاره تن من در خراسان دفن می شود.«
تولیت آستان قدس رضوی افزود: کرمان به خاطر مدفن 
و خدمتگزار  عاشق  عارف، مجاهد،  یک سرباز سرافراز، 
ارزشمندتر شد و بر معنویتش افزوده شد؛ امروز از سراسر 
دنیا نه برای دیدن آثار تاریخی بلکه برای زیارت قبر یک 
عاشق خدا و الهام گرفتن برای درست زندگی کردن به 

کرمان می آیند.

ابعاد  از  بعد  کدام  به  نمی داند  انسان  کرد:  تصریح  وی 
زندگی سراسر نورانی و پاکیزه این مرد خدا صحبت کند؛ 
تشییع جنازه شهید سلیمانی سند عطف جریان مقاومت 

و بیداری امت اسالمی بود.
و  لبنان  او در سوریه،  مردانه  تأکید کرد: حضور  مروی 
عراق نقشه های دشمنان و برخی از لیبرال های داخلی که 
قدرت فهم و تحلیل عمیق مسائل را نداشتند آشکار کرد.

یادآور شد: دیدیم که چگونه تشییع جنازه سردار  وی 
مسموم  تبلیغات  همه  بر  بود  بطالنی  خط  سلیمانی 
رسانه های خارجی. میلیون ها انسان از اقشار مختلف به 

میدان آمدند، همدردی کردند و اشک ریختند.
امت  و  ملت  نماد  قاسم  حاج  اینکه  به  اشاره  با  مروی 
بود تشییع پیکر پاکش این موضوع را عینیت بخشید، 
نماد  و  اسالمی  امت  سیدالشهدای  قاسم  حاج  گفت: 
وحدت اسالمی است؛ این سردار درون یک مرد گنجانده 
نمی شود و متعلق به یک مذهب یا جناح خاص نبود بلکه 

متعلق به جهان مظلومین بود.  
کمک هایی  و  کرد  مبارزه  فلسطین  در  او  افزود:  وی 
سرنوشت ساز انجام داد در حالی که 99 درصد آن ها سنی 
هستند. او به مسیحیان، ترکمن ها، کردها و جمعیت کثیر 
اهل سنت سوریه کمک کرد و در دفاع از آن ها برخاست.

سیاسی جنبش  دفتر  رئیس  به سخنرانی  اشاره  با  وی 
این  گفت:  سردار  این  پاک  پیکر  تشییع  در  حماس  
فرمانده شهید همه زندگی خود را در حمایت و پشتیبانی 
جنبش  سیاسی  دفتر  رئیس  و  برد  سر  به  فلسطین  از 

حماس این فرمانده بزرگ را شهید قدس دانست.  
مروی در ادامه سخنان خود گفت: حاج قاسم خود را در 
چارچوب و زنجیره یک ملت و مذهب خاص یا جغرافیای 
محدود زندانی نکرد به همین دلیل در عزای وی همه 
ایران، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و یمن می نالند و 

فریاد می زنند.
هم  و  عمل  در  هم  سلیمانی  سردار  کرد:  تأکید  مروی 
در گفتار به وحدت اعتقاد داشت، این موضوع را درک 
کرده بود و تنها راه شکست دشمنان اسالم و انسانیت 

را می دانست.  
وی یادآور  شد: رهبر حکیم انقالب حاج قاسم را یک فرد، 
شخص یا فرمانده نمی دانستند بلکه یک مکتب معرفی 
کردند؛ یعنی این مرد دارای ابعاد وجودی گوناگونی بود، 
همه فضیلت ها جمع شد  و از درون آن  حاج قاسم متولد 

شد.  
وی تصریح کرد: حاج قاسم را نمی توان با یک بعد تعریف 
کرد که اگر این کار را انجام دهیم جفا کردیم؛ یکی از 
خود  یعنی  بود  اخالص  مرد  این  موفقیت  شاخص های 
را نمی دید، شأنی برای خود قائل نبود و برای خدا کار 

می کرد.  
مروی خاطر نشان کرد: حاج قاسم تیم رسانه ای نداشت 
و اصحاب رسانه با خود نمی برد، همواره خودش بود و 
عده ای فداکار که آن ها هم به مرتبه شهادت نائل آمدند. 
اخالص  اما  باشد  داشته  را  فضیلت ها  همه  انسان  اگر 
نداشته باشد مانند صفرهای بسیاری است که عدد پشت 

آن ها وجود ندارد.
وی والیت پذیری را از ویژگی های دیگر سردار سلیمانی 
و  بود  نظامی  طراح  یک  قاسم  حاج  گفت:  و  برشمرد 
خداوند استعداد فوق العاده ای در این بشر قرار داده بود. 
وقتی رهبر معظم انقالب نظری را اعالم می کردند حاج 
قاسم نظر خود را کنار می گذاشتند و در عمل به نظر 

ایشان عمل می کردند.
به  خاصی  عالقه  نیز  انقالب  رهبر  کرد:  تأکید  مروی 
حاج قاسم داشتند و وی را مانند فرزند خود در آغوش 
می گرفتند، این رفتار رهبر معظم انقالب را بنده با هیچ 

مقام و مسئول دیگری ندیدم.
انقالبی  و  سیاسی  را  قاسم  حاج  دیگر  شاخصه  وی 
و  تأکید کرد: سردار سلیمانی سیاسی  و  دانست  بودن 
و  دین  وابسته  تنها  نبود،  جناحی  اما  بود  سیاستمدار 
والیت فقیه بود. حاج قاسم زیرکی خود را در حوزه های 
نظامی و غیر نظامی رنگ خدایی داده بود و به هیچ کس 

وابسته نبود.
مروی خاطر نشان کرد: تشییع پیکر حاج قاسم رنگین 
کمانی از همه اقشار و اصناف مردم از سراسر دنیا بود زیرا 
رفتار و نوع ادبیات این مرد به گونه ای بود که همه حتی 

غیرانقالبی ها وی را دوست داشتند.
وی تأکید کرد: اینکه چرا حاج قاسم این گونه مورد اقبال 
قرار گرفت برای ما درس است؛ نباید به دنبال اقبال مردم 
برای حظ نفسانی باشیم بلکه باید برای هدف عالی یعنی 

تبلیغ دین در پی آن باشیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت رتبه دوم جشنواره کشوری سلیمان 
سرپرست  خیرخواه  اصغر  علی  کرد.  کسب  را  سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اشاره به اجرای طرح شهید 
سلیمانی به عنوان یک طرح موفق ملی در مقابله با کرونا 
گفت: تالش ها و رشادت های مدافعان سالمت در روز های 
سخت مقابله با کرونا خدمتی ماندگار است که ثبت این 

رویداد ها گامی مهم در قدردانی از این خدمات است.
او با اشاره به اهمیت ثبت خدمات و اقدامات حوزه سالمت 
زحمات  ثبت  راستای  در  افزود:  انسان ها  جان  نجات  در 
همکاران در مقابله با کرونا روابط عمومی دانشگاه با حمایت 
مستند  ساخت  به  اقدام  دانشگاه  مجموعه  همراهی  و 
تا  کرد  سلیمانی  شهید  طرح  اجرای  موضوع  با  »جرگه« 
برگی زرین در ماندگاری بخشی از خدمات حوزه سالمت 

جنوب کرمان باشد.
خیرخواه با بیان اینکه از جمله اقدامات مرکز روابط عمومی 
وزارت بهداشت در ثبت خدمات مدافعان سالمت برگزاری 
سالگرد  دومین  با  همزمان  سالمت«  »سلیمان  جشنواره 
شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان است، تصریح 
فیلم   91 جشنواره  این  دبیرخانه  اعالم  اساس  بر  کرد: 
مستند از ۶۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور به 

این جشنواره ارسال شده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: از این تعداد 
اثر 1۵ مستند به عنوان آثار برتر و برگزیده در اختتامیه 
تقدیر شد که  جشنواره سلیمان سالمت در شهر کرمان 
تهیه  و  پالشی  مصطفی  کارگردانی  به  »جرگه«  مستند 
کنندگی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت رتبه 

دوم این جشنواره را کسب کرد..

طی هشت ماهه سال جاری، سه هزار و ۸۸9 مالقات 
با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری کل استان 

کرمان انجام شده است.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  موحد  یداهلل 
مردمی  مالقات   344 و  هزار   19 مجموع  از  گفت: 
انجام شده در استان کرمان سه هزار و ۸۸9 مالقات 
با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری کل استان 

کرمان انجام شده است.
و  هزار   1۵ ماهه  هشت  طی  مجموع  در  افزود:  او 
و  قضایی  حوزه های  روسای  توسط  مالقات   4۵۵

دادستان های سراسر استان کرمان انجام شده است.
و  کل  رئیس  مردمی  مالقات  سرانه  اظهارکرد:  او 
و  روسا  و  کرمان  استان  کل  دادگستری  معاونین 
دادستان های حوزه های قضایی استان روزانه 9۶ نفر 

است.
به  کرد:  بیان  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
استان  سراسر  در  مردم  دسترسی  تسهیل  منظور 
کرمان به خدمات حقوقی و قضایی، یکی از مهمترین 
برنامه های سفر های شهرستانی مقامات ارشد قضایی 
استان برگزاری مالقات های مردمی است که در این 

راستا طی سال جاری این مالقات ها در شهرستان های 
سیرجان، جیرفت، بم  برگزار شده است.

موحد اظهارکرد: مالقات های مردمی مقامات قضایی 
برگزار  هفته  هر  مستمر  صورت  به  کرمان  استان 
می شود و عالوه بر جلسات مالقات مردمی، دیدار با 
متقاضیان به صورت روزانه یکی از اولویت های کاری 

دستگاه قضایی استان کرمان به شمار می رود.
او با بیان اینکه جنبه مردمی بودن قوه قضاییه از ابعاد 
مختلف قابل توجه است گفت: دستگاه قضا همواره 

تالش می کند در راستای مردمی بودن گام بردارد.

تولیت آستان قدس رضوی:

تشییع پیکر شهید سلیمانی سند عطف جریان مقاومت و بیداری امت اسالمی بود

در جشنواره سلیمان سالمت؛   دانشگاه علوم پزشکی جیرفت رتبه دوم  را کسب کرد

طی هشت ماهه سال جاری انجام شد؛

انجام ۱۹ هزار و ۳۴۴ مالقات مردمی در استان کرمان

سردار لبخند 
و آرامش 

نام تو برده شد و کوه تنش لرزیده  
ابر، باران شد و چشمان ترا بوسیده 

  نام تو برده شد و آب به جریان افتاد                 
گریه هایم بغل قاب به جریان افتاد  

  شعر افتاد به جانم که پریشان باشم  
لحظه ای هم تپش خون شهیدان باشم  
  یک نفر آمد و بغض قلمم را تر کرد  

جگر سوخته ی شعر مرا پرپر کرد  
  روی دستان خدا نعش شهید آوردند  

آیه ی زنده ی قران مجید آوردند  
  دل به دریا زده ام تا نفسی تازه کنم  
عشق را با کفن سرخ تو اندازه کنم  
  َو خداوند زده بوسه به پیشانی تو  
آسمان ها شده درگیر پریشانی تو 

 چشم ها پنجره در پنجره بارانی ماند
بغض ایران همه فریاد سلیمانی ماند 

  حمزه و مالک اشتر به تو لبخند زدند  
عطر دستان خدا را به تو پیوند زدند  

  نوش داروی پس از مرگ رفیقان بودی  
بخدا معنی آرامش ایران بودی  

  رسم مردانگی ات شهره آفاق شده  
دل به دریا زدنت مکتب عشاق شده  

  زخم ابروی تو آبستن دریا بود و  
که خداوند ترا غرق تماشا بود و  

  در شب خوف و خطر سینه سپر کردی و بعد  
لب فرو بستی و دل خون ِزجگر کردی و بعد  

  نتوان گفت چه کردی و خدا می داند  
ِسّر سرداری تو کربُبال می داند  

  چقدر عطر شهادت به تنت می آید  
حسن یوسف ِز گل پیرهنت می آید 

 دوست داری که سرت را به خدا پس بدهی  
خون خود را به لب خاک مقدس بدهی  
  تو همه زنده به عشقی و مدد می گیری  

خاک ایوان دمشقی و مدد می گیری  
  گر چه از قافله ی عشق کمی جا ماندی  
دست تقدیر سرشته است که تنها ماندی  

  تا که خاکستر فتنه ،به حریفان باقی ست  
خون ققنوس به پیراهن ایران باقی ست  

  ننگ تاریخ به اندیشه ی تکفیری هاست  
رمز پیروزی ما گفتن یابن الزهراست  

  ننگ مان باد اگر گریه و سازش بکنیم  
سمت شیطان صفتان سجده و خواهش بکنیم  

  ننگ مان باد که برجام دگر بنویسید  
باید از نصُر من اهلل،خبر بنویسید   

 شیعه تا در رگ خود خون مبارز دارد  
از حسین بن علی مشق مجوز دارد 

 روی تسلیم نداریم به چشم آبی ها  
این خبر را برسانید به وهابی ها  

  عاقبت عطر تو در قدس گذر خواهد کرد  
مهدی فاطمه)عج( را باد خبر خواهد کرد  
  )میم( قاسم ،غزل مردی و مردانگی است 

سمت معشوق دویدن َسر دیوانگی است 
 دو قدم مانده به پابوسی خورشید امّا  

گر چه رقصیده به خون شاخه امید امّا  
  )عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد( *1 
آنچه تقدیر نوشته است همان خواهد شد 

 1* )حافظ(

به قلم
محمد حسن 
اسفندیار پور

به قلم 
امید سالجقه
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان  در نشست رؤسای آتش نشانان کشور در شیراز  حضور یافت

انفجارگاز یک منزل مسکونی دو مصدوم به جای گذاشت

دستگیری دو نفر سارق حین سرقت در سیرجان

به گزارش مدیریت ارتباطات  سازمان آتش نشانی 
آتش  سازمان های  روسای  ساالنه  نشست  کرمان 
کشور  سراسر  شهرداری های  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
با حضور مدیران کشوری و استانی، روزهای چهارشنبه 
شیراز  در   ۱۴۰۰ ماه  دی  نهم  و  هشتم  پنجشنبه  و 
برگزار شد و با تشکیل دوره های تخصصی-آموزشی و 

نشست های هم اندیشی همراه بود.
 حضور موثر اندیشمندان حوزه مدیریت و فرماندهی 

کشور  نشانی  آتش  های  سازمان  مدیران  و  حوادث 
باعث  علمی کشور  مراکز  از  یکی  عنوان  به  در شیراز 
در  دانش  ارتقای سطح  و  علمی  های  رویداد  افزایش 

حوزه های تخصصی می شود.
آتش  سازمان  عامل   مدیر  میرزایی  رضا  سرآتشیار 
نشست  این  در  که  کرمان  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
حضور یافته، بیان کرد : در این نشست که با حضور 
خدمات  و  زیست  محیط  دفتر  مدیرکل  راضی   آقای 

کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  شهری 
استخدام،  به  مربوط  مشکالت  و  مسائل  شد،  برگزار 
های  نوبت  بازنشستگی،  حقوق،  تشکیالتی،  چارت 
آتش  های  سازمان  در  وظیفه  نیروی  جذب  و  کاری 
نیز  و  کشور  های  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
نشانی  آتش  خدمات  از  ناشی  مشکالت  و  مسائل 
محدوده  از  خارج  سوانح  و  حوادث  در  ها  شهرداری 

خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

   وی خاطرنشان کرد: در پایان این نشست مقرر 
شد در خصوص موضوعات منابع انسانی، حقوق، شیفت 
کاری و دیگر مسائل مورد بحث، کمیته ای متشکل از 
کرج  اراک،  مشهد،  شیراز،  نشانی  آتش  های  سازمان 
کرکه  آقای   کمک  با  و  بررسی  را  موضوعات  قم  و 
و  نوسازی سازمان شهرداری ها  دفتر  مدیر کل  آبادی 
دهیاری های کشور و آقای راضی پیگیری و راهکارهای 

الزم در این خصوص اتخاذ شود.

دراثر نشت گاز در یک منزل مسکونی در رفسنجان دو 
نفر راهی بیمارستان شدند.

حسینی  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 

انفجار  گفت:  رفسنجان  پزشکی  فوریت های  رییس  زینلی 
گاز شهری در رفسنجان دو جوان را راهی بیمارستان کرد.

او افزود: مصدومین این حادثه دو جوان با سوختگی ۱۰ 

و ۲۰ درصد بودند.
این حادثه  باعث وقوع  به گفته شاهدان عینی نشت گاز 

بوده است.

در این حادثه دو دستگاه آمبوالنس از پایگاه اول شهری 
اورژانس رفسنجان به صحنه حادثه اعزام ومصدومین را به 

بیمارستان منتقل کردند.

از  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
دستگیری دو نفر سارق در حین سرقت آهن آالت توسط 

مامورین انتظامی پاسگاه خیرآباد خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد سرپرست فرماندهی انتظامی 

بر  مبنی  مردمی  گزارش  پی  در  شهرستان سیرجان گفت: 
یک  کارگاه  اطراف  در  زدن  پرسه  حال  در  افرادی  اینکه 
انتظامی  پاسگاه  ماموران  هستند  وتولیدی  صنعتی  شرکت 
خیرآباد به این محل اعزام شدند. او افزود: ماموران ما دو نفر 

را در حال سرقت آهن آالت دستگیر و یک دستگاه خودرو 
فرماندهی  سرپرست  کردند.  توقیف  خصوص  این  در  را 
انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد: در بررسی به عمل 
آمده مشخص شد که این افراد با کارت ملی به عنوان کارگر 

وارد محدوده این شرکت شده و در حال سرقت آهن آالت 
بودند.

سرهنگ رمضان نژاد بیان کرد: این متهمان پس از تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

گزارش »کرمان امروز« از حال و هوای زیارت قبر مطهر شهید حماسه ساز، سردار حاج  قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان؛

ملجاء و مامن آزادگان و شیفتگان  راه حق

نماینده ولی فقیه در استان : 

شاخصه های مکتب شهید سلیمانی برای نسل های آینده بیان شود

لشکر  های  استوانه  از  یکی  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
در  را  عمرش  های  سال  تمامی  خالصانه  که  است  اسالم 
جبهه ها و مناطق نظامی گذراند و در هر موقعیتی که قرار 
به  غروری  و  داشت  چشم  ترین  کوچک  بدون  گرفت  می 

تالش و فعالیت  شبانه روزی می پرداخت.
انقالب  پاسداران   سپاه  که  بود   98 سال  ماه   دی   ۱3
اسالمی با صدور اطالعیه ای اخبار مربوط به شهادت سردار 
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
اسالمی را در حمله  بالگردهای آمریکایی تایید کرد. خبری 
که داغ بر دل مردم نشاند و تمام ایران را عزادار کرد و هنوز 
هم  با گذشت  دو سال  از این حادثه تلخ، وقتی اسم حاج 

قاسم می آید اشک مهمان چشم عاشقانش می شود.
که  اش  دیرینه  آرزوی  به  که  ساز  حماسه  شهید  این 
شهادتی حسین گونه بوده است، می رسد، پیش از شهادت 
وصیت کرده بودند که او را در کنار همرزم شهیدش" شهید 
یوسف اللهی" به خاک بسپارند وصیتی که جامه ی عمل 
به تن می پوشد و شهید سلیمانی به جمع  یاران دیرینش 

می پیوندد.
و  آزادگان  مامن  و  ملجاء  کرمان،  شهدای  گلزار  حال،  و 
روز  یک   که  مقدس   مکان  این  است.  راه حق  شیفتگان 
مانده به ایام دومین  سالگرد شهادت سردار دل ها حال و 
هوای دیگر دارد؛ از حضور پر شور زائران و موکب هایی که 
با عشق از میهمانان حاج  قاسم پذیرایی می کنند، سرشار 

زائران  شهدا،  راه  رهروان  و  انقالبی  مردم  بر  عالوه   است. 
حتی  و  شهرها  از  پاکبازی  عارفان  و  دلسوخته  عاشقان  و 
کشورهای دیگر همچون عراق، پاکستان و سوریه به زیارت 

قبر مطهر شهید حاج قاسم می آیند.
زائران با وضو و در حالی که ذکر دعا  بر لب دارند  با شاخه 
گلی دقایقی در کنار قبر مطهر می نشینند و فاتحه ای برای 

روح  پاک سردار شهید نثار می کنند و زیر لب مشغول 
زمزمه و درد دل با این شهید بزرگوار و گرانقدر می شوند 
و بعد نم اشکی که بر رخ زائران نمایان می شود و وداعی 
جانسوز با سردار دل ها انجام می گیرد و جای خود را  به 
زائران دیگر می دهند تا ایشان هم از فیض زیارت شهید 

نصیب و بهره  ببرند.
ساعت  به ساعت و حتی لحظه  به لحظه، جمعیت زائران 
در گلزار شهدای کرمان بیشتر می شود. زائران و مشتاقان 
حتی هوای سرد این  روزها برایشان چندان اهمیتی ندارد 
و  دارند  مکان حضور  این  در  ها  ساعت  نیز  هنگام  و شب 
یاد و خاطر  برنامه های مختلف  گرامیداشت   و  آیین  در 
این  شهید واال مقام شرکت می کنند. صدای دعا و زیارت 
قاسم  یاد شهید حاج   به  گلزار  از گوشه گوشه  مداحی  و 

سلیمانی به گوش می رسد.
گاهی غم و اندوه و گاه اشک شوق از دیدن مزار سردار 
دل ها از چهره زائران غیر کرمانی دیده می شود. بسیاری 
از زائران هنگام سخن گفتن از سردار و وصف حس و حال 
با  و  کرده  بغض  ایشان،  مطهر  قبر  زیارت  توفیق  از  خود 
چشمانی نمآگین درباره جایگاه بزرگ این شهید واال مقام 

صحبت کردند. 
همگی این زائران و مشتاقان به ایشان در پایان صحبت 
های دلنشین خود گفتند از خداوند می خواهیم که ما را 
رهرو واقعی راه ایشان قرار دهد و سردارمان را از ما راضی 

نگاه دارد.

گفت:  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شاخصه های مکتب شهید سلیمانی را باید برای نوجوانان و 

جوانان و نسل های آینده بیان کرد.
خطبه های  در  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم  حجت 
نمازجمعه ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای 
محسوب  سعادت  اصل  اولین  خداوند  از  ترس  گفت:  الهی 
پیشگاه خداوند  در  را  انسان خود  که  معنا  این  به  می شود 

ببینید و بر اعمال و افکار خود مراقبت داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که علم بی انتهای خداوند تمامی 
از  ترس  کرد:  بیان  است،  گرفته  بر  در  را  ما  باطن  و  ظاهر 
دیگر  طرف  از  است  خداوند  فراگیر  علم  دلیل  به  خداوند 

خداوند عادل است و تک تک اعمال و رفتار ما مورد محاسبه 
قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ضمن تسلیت شهادت 
شهید ستاری و رحلت آیت اهلل مصباح یزدی، افزود: ابالغ 
اتحاد  جمهور  رئیس  به  )ره(  خمینی  امام  تاریخی  پیام 
جمهوری شوروی را گرامی می داریم که یک فصل جدید را 

آغاز کرد و پیش بینی های امام به وقوع پیوست.
وی ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا )س(، اظهار کرد: 
تمامی ابعاد و بخش های زندگی آن حضرت از جمله فضیلت 
و عبادت و دیگری دفاع از والیت مورد بررسی و توجه قرار 

بگیرد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: در آستانه سالگرد حاج 
این  خصوص  در  انقالب  رهبر  که  هستیم  سلیمانی  قاسم 

شهید واال مقام از مفهوم مکتب استفاده کردند.
وی عنوان کرد: مکتب حاج قاسم دارای 3 ویژگی است که 
اولین آن جهاد است که دارای سه بخش جهاد اکبر )نفس(، 
جهاد اصغر )جنگ با دشمن( است که سردار دل ها ۴۰ سال 
عمر خود را در این مسیر گذاشت و جهاد سوم، جهاد کبیر 
است که مبارزه با استکبار جهانی است لذا جهانیان به سردار 

دل ها احترام می گذارند.
وی ابراز کرد: شاخصه های مکتب شهید سلیمانی را باید 

برای نوجوانان و جوانان و نسل های آینده بیان کرد.

این صدور قرآن است 
پس تو رحل قرآنی

سعید بیابانکی
گوش عالمی َکر شد از بلندی نامت

نقش آب تا کردی نقشه های شیطانی
این صدای آمریکاست؛ این صدای اسرائیل؛

اعتراف را بشنو هر یکی به عنوانی:
اوست مرد در سایه له کند دواعش را
دشمنان شدند از ترس لشکر هراسانی
منطقه فقط چرخد با همان سر انگشت

یک ابر دالورمرد؛ قاسم سلیمانی
خار چشم هر ظالم، نور چشم مظلومان

بین دشمنان و دوست، تو شدید و رحمانی
تار و مار رزم تو مشرکین شرق و غرب

حربیان تکفیری؛ سلفی و اخوانی
آن سپیْدکاخی که جایگاه دّجال است

ای خلیل ویران کن بت شکن به دورانی
قلع و قمع کن قاسم، خار و ریشه و خس را

داعشی و وّهابی این درخت عصیانی
آن حرامیانی که نطفه های شیطانند
پاک کن زمینها را از وجود سفیانی

ای شجاع و باغیرت وارثی ز عاشورا
کربال پدید آید چون شوی به میدانی

باکری و صیّادی؛ همتی و طهرانی
کاظمی و مغنیه؛ جمله ی شهیدانی

تا که ظلم پابرجاست این مبارزه باقیست
تا تویی علمدار حضرت جمارانی

بیرق صدور این انقالب را بردار
این صدور قرآن است پس تو رحل قرآنی
دشمنان زمینگیرت در عراق و در شامات

ذوالفقار موالنا سیّد خراسانی
هر نیابتی جنگی در حوالی مرز است

با اشاره ی رهبر، سخْت پاسخ آنی
در مسیر او ثابت بر والیتش قائم

فانی علی هستی انتهای عرفانی
کربال ز سمت قدس تا همیشه راه ماست

تا شعیب ما باقیست در سپاه ایرانی
عشق ملّت ما نیست جز نبرد با صهیون

روز جنگ می بینند تو یک از هزارانی
روز واقعه نزدیک، بوی یار می آید

به به از یمن پیچید این شمیم روحانی
تکیه میزند بر خود کعبه ی خداوندی
ذکر حضرت ارباب مطلع سخنرانی؛

گوید ایّها العالم جّد من حسین است و
آمدم که بستانم انتقام عطشانی

بعد از آن من و این َسر پای دلبر افتادن
کاش میشد این صحنه ایستگاه پایانی

قطره قطره ی خونم در هوای تو جاریست
پس قدم قدم تا مرگ می روم به آسانی

عهد ماست بر خون و، حرف ماست جانبازی
تشنه ی شهادت را ساقِی حسین بانی

مرگ نزد قاسم ها از عسل چو شیرین تر
روضه را همین تشبیه بُرد سمت جانانی

ِدین مجتبایی را بر عمو ادا کرد و
این امانت آخر شد؛ جان فدا و قربانی

آنچنانکه در میدان سیزده تن افتاده
بسکه نیزه ها خوردند پیکر پریشانی

بعد هم نشد دیری آن عمو به صحرا ماند
خاکها به لب خواندند روضه های عریانی؛

تا سه روز بر خاک داغ کربال ماندی
کوفیان ادا کردند خوب رسم مهمانی!
تا سه روز بر خاک گرم مهر خوابیدی

خاکها کفن بودند بر تنی بیابانی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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بار دیــگر
 بند پوتین ها را 

محـکم کـرد

بزرگ  دانشگاه  از  ای  دانشکده  واقع  در  قاسم  حاج  مکتب   
عاشوراست که تمامی فضیلت های انسانی را عینیت بخشیده است. 
تمامیت  با ظلم و جور ستمکاران  مبارزه  مسیر  دانشگاهی که در 
استقالل  انقالب  قهرمانی چون گاندی، رهبر  استثمارگر،  خواه و 
هند را پرورش داد تا استعمارگران انگلیس را از شبه قاره ی هند 
اخراج کند و مردمانی که میراث داران تمدنی کهنسال بودند از 

یوغ بندگی آنها آزاد شوند.
از طریق گونه  را  دانشگاه، آموزه های خود  این  قرن هاست که 
ای هنر ایرانی که آن را »تعزیه« می خوانیم در کوچه و خیابان و 
تکیه و مسجد و حسینیه بر کام دانشجویان عاشق جاری می سازد. 
دانشگاهی که کنکور و دفتر و دستک ندارند و هر طالب فیضی را 

با ندای لبیک یا حسین )ع( پذیرا است.
و حاج قاسم از نخبگان این دانشگاه است که به شناخت و معرفتی 
وسیع و همه جانبه از آموزه های عاشورا دست یافته بود و نگاهش 
امام حسین )ع( و  اهداف  و  ها  با آرمان  افق های دور دست  در 
ابوالفضل العباس )ع( آشنا شده بود که چهل سال پیش موفق شد 
به همراه دیگر یاران عاشورایی اش رژیم تا بُن دندان مسلح صدام 
بازپس  ثاراهلل در  به سهم خود و لشکر 41  زانو در آورد و  به  را 
ایفا  موثر  و  نقشی حماسی  وطن،  اشغال شده ی  گیری شهرهای 

کند.
این فرمانده ی اسطوره ای ایران زمین با کوله باری از تجربه هایی 
که در ساحل اروند رود اندوخته بود و نظر به آشنایی با نیازهای 
عشایر شرق کشور، مامور مبارزه با قاچاقچیان و اشراری شد که 
مرزهای شرقی کشور را ناامن کرده بودند و چنین شد که تامین 
امنیت ایران طی چهل سال گذشته، مهمترین دغدغه ی او و هم 
رزمانش بود و در کنار این رسالت بزرگ، مشاهده ی چهره ی 
از  داعش  غول  ناگهان  که  گداخت  می  را  وی  شهید  فرزندان 
طرزی  به  را  گناه  بی  انسان  هزاران  و  سربرآورد  آمریکا  آستین 

فجیع به خاک و خون کشید.
ابر قهرمان و پهلوان اسطوره ای ما بار دیگر بند پوتین ها را محکم 
کرد و با ملت ایران عهد بست، سه ماهه ماشین جنگی آنها را از 
به  ماهه  سه  ی  وعده  این  آنکه  از  پیش  اما  انداخت  خواهد  کار 
پایان برسد، به همت بلند حاج قاسم و یاران باوفایش، این غده ی 

سرطانی از سرزمین های اسالم ریشه کن شد. 
برای تشکیل داعش میلیون ها دالر هزینه کرده بود،  آمریکا که 
کینه ی این بزرگ مرد آسمانی را که همه ی عمر در پی شهادت 
به دل گرفت و شبانه،  ابدی می جنگید  ازلی و  و وصال معشوق 
در  را  همراهانش  و  یاران  از  تن  ده  و  او  ناجوانمردانه  و  دزدانه 
مانع  بزرگترین  اینکه  گمان  به  رساند.  شهادت  به  بغداد  فرودگاه 
غارتگری های خود را از میان برداشته است، غافل از آنکه حاج 
وی،  شهادت  با  و  بود  جهان  مسلمانان  بیداری  ی  اسطوره  قاسم 
و  یمن  و  لبنان  و  سوریه  و  عراق  و  ایران  در  قاسم  حاج  هزاران 
اشغالگر  نظامیان  امنیت  پس  زین  و  رویید  خواهد   .. و  افغانستان 

آمریکا در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت. 
با وجود صدها مایه دراماتیک و حماسی  اینکه  و اما سخن آخر 
در  افکند  خواهد  لرزه  به  را  جهان  که  هایی  فیلم  تولید  برای 
به سراغ چنین ساز  تاکنون  ایران  قاسم، سینماگران  زندگی حاج 
است  یافتنی  انسانی دست  قاسم  حاج  اند.  نرفته  ای  آماده  کار  و 
با ساختن فیلم هایی از  که سینماگران و هنرمندان بزرگ قادرند 
زندگی او، الگوی الزم را به جوانان ایران زمین در راستای حفظ 
است که  پوشیده  بر حقیر  و  ارائه کنند  مقدس  این خاک  امنیت 
چرا تاکنون سینماگران برجسته و نامدار ایران وارد چنین عرصه ی 
پرجاذبه ای نشده اند. ساختن فیلم و ترجمه ی آن ها به زبان های 
عربی و انگلیسی از وظایف مدیران صدا و سیماست که تاکنون 
در  ها  آن  و پخش  تکراری  مستندهای  تولید  اند.  کوتاهی کرده 
تبلیغ بدل می  به ضد  این رستم دوران رفته رفته  سالروز شهادت 
شود. حال آنکه مردم دنیا و به ویژه ساکنان عراق و سوریه و لبنان 
و ایران به شدت مشتاق فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی 
از جنگ ها و دیگر وظایف او هستند. امید است که در سالهای 
تا  باشیم  زمینه  این  در  سینماگر  هنرمندان  خالقیت  شاهد  آینده، 
سینما  ای  نقره  صفحه  در  را  خود  الگوی  نوجوانان،  و  جوانان 
از ظرفیت  با داعش،  نبرد حاج قاسم  بر آن  مشاهده کنند. عالوه 
مطلوبی برای تولید پرفروش ترین بازی برخط دنیا برخوردار است 
که هم فال است و هم تماشا. یعنی هم نوجوانان و جوانان به درک 
روشن تری از فضای ذهنی حاج قاسم نایل می آیند و هم غربی 
ها از قهرمانان پوشالی خود بی بهره می شوند و عرصه به دست 
جوانان خالق ایرانی می افتد و تالش غرب برای نابودی فرهنگ 

ایرانی - اسالمی به جایی نمی رسد. ان شاا...

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات
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نگاهی به مجموعه مستند »خاطرات آن مرد...« ساخته ساسان فالح فر؛

زندگی شگفت انگیز یک ابر قهرمان!

یادداشتی به بهانه گذر از ایام شهادت سردار دلها؛

پرستوی صلح

انگیزه سالگرد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نمایش  به 
فیلم ده قسمتی زندگی اش از شبکه اول سیما، شبکه مستند و شبکه بین 

المللی خبر.
زندگی زیباست! شگفت انگیز است! خارق العاده است! هیجان انگیز است! 
مقدس ترین حادثه ممکن به شمار می رود و هیچ کس و هیچ چیز مهم 
تر از خود زندگی نیست به تعبیر و قول زیبای »هوشنگ ابتهاج« زمان بی 
کرانه را، تو با شمار عمر ما مسنج. به پای او دمی است این درنگ درد و 
رنج، به سان رود ،که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش. امید 

هیچ معجزه ز مرده نیست، زنده باش.
در فصلی از کتاب زیبای تکه هایی از یک کل منسجم نوشته خانم پونه 
مقیمی اینگونه آمده است: ما زندگی را نه به صورت یک کل به صورت 
اکنون  از یک زمان  ما در لحظه ای  واقع  بینیم. در  جزئیاتی روزمره می 
همیشگی هستیم و شاید آن لحظه همان چیزی است که هدف نام دارد، 

هدفی به نام زندگی کردن.
با این مقدمه کوتاه می خواهم به یک دغدغه ذهنی سالهای دور و نزدیک 
نامدار  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  ویژه  شخصیت  درباره  بپردازم.  خودم 
های  ویژگی  با  که شخصیتی  اساسی  و  مهم  بزرگ  سوال  این  جاودانه  و 
کم  دائم  که  پرباری  وقت  و  پایان  بی  های  مشغله  عجیب، ذهن سرشار، 
می آید، کار، کار و کاری که انگار هرگز تمامی ندارد... سفر، سفر، سفر و 
سفرهایی که اصال جنبه گردشگری و لذت توریستی در آن نهفته نیست، 
جنگ، جنگ و جنگی که هیچ پایانی بر آن قابل تصور نیست...! پس کی و 
در چه زمانی قرار است یک فرصت و مجالی هر چند کوتاه به دست بیاورد 
تا فقط و فقط از زمان حال خودش و در لحظه اکنون بسر برده و با تمام 
وجود از آن لذت ببرد؟ پس کی قرار است که او برای جسم مجروح اش 
کمترین فرصت التیام و آسودگی را فراهم کند؟ آیا او فرزند زمانه اکنون 
خودش هم بوده است؟ آیا به لحظات ناب فرو گذر و کامال موقت زمان حال 

زندگی شگفت انگیر زیبایش توجه می کرد؟
واقعیت این است که این سوالها و دغدغه های ذهنی مربوط به این لحظه و 
مناسبت نیست و از مدتهای طوالنی پیش از این فکر و ذهنم را به خودش 
مشغول کرده بود؟ از همان سالهای جنگ تحمیلی و از دورانی که شهید 
سردار حاج قاسم سلیمانی هنوز شهرت جهانی و بین المللی و ملی پیدا 
نکرده بود و تا به این اندازه عظیم و غیرقابل تصور به فتح قلبها دست پیدا 
نکرده و این اندازه محبوبیت فوق العاده نداشت. اما پرکار بود و جنگجو و 
با شهامت. چندین بار که از نزدیک دیده بودمش بارها و بارها وسوسه می 
شدم که بروم جلو و رخ به رخ و با صراحت از او بپرسم که پس شما کی 
قرار است از زندگی یکباره ات لذت ببری و همه زندگی که جنگ نیست! 
بردن  لذت  هم  کمی  باشد!  نباید  ذهنی  مشغله  هزاران  که  زندگی  همه 
از لحظات کوتاه عمر نه تنها بد نیست که الزم و واجب است. متاسفانه 
هیچ وقت امکان و فرصت این گفتگوی رودرروی صریح و صمیمانه پیش 
نیامد. اما این سوالهای بی پاسخ همواره به شکل آزاردهنده ای با من بود 
تا اینکه با مجموعه مستند خاطرات آن مرد .. مواجه شدم. متفاوت ترین 
اثر مستندی که تا این لحظه درباره شخصیت دوست داشتنی سردار قاسم 
سلیمانی تولید و عرضه شده است. فیلم جذاب »خاطرات آن مرد« در ده 

قسمت بیست دقیقه ای ساخته شده است. یک مستند گفتگو محور که 
تمامی تمرکز و توجه خودش را متوجه بخشهایی کمتر دیده شده و کمتر 

گفته شده نموده است. 
این بار به روستای »قنات ملک« می رویم. زادگاه قهرمان! روایت داستان 
بر عهده هموالیتی های صمیمی، رفیقان گرمابه و حمام و مدرسه،  هم 
فامیلهای دور و نزدیک، مکانهای ویژه ای که قهرمان خوشنام ما در آن 
متولد شده، رشد کرده، کودکی اش را تبدیل به نوجوانی و جوانی کرده، 
ایل بزرگ محبوب سلیمانی، کوچه ها، کوه ها، دشت ها، خانه ی پدری و 
لحظه لحظه های جهانی که به خوِد واقعی و شخصی حاج قاسم سلیمانی 
مربوط می شود، سپرده شده است. شاید یکی از مهمترین دلیل هایی که 
باعث شده است تا شخص بنده از تماشای این مستند زیبا سیر و خسته 
نشوم و امتیاز باال و ویژه ای به خاطرات آن مرد بدهم، این است که برای 
نخستین مرتبه و یکبار برای همیشه آن دغدغه ها، عطش ها، کنجکاوی 
ها و پاسخ سواالت پرشماری که درباره نوع مواجه قهرمان با لحظات اکنون 
زندگی داشته ام را به درستی داده است. این اتفاق برای یک فیلم مستند، 

اصال حادثه کوچکی به شمار نمی رود. 
بروز دو اتفاق مهم از فیلم خاطرات آن مرد یک مستند جذاب و منحصر به 
فرد ارائه کرده است. حادثه اول بر می گردد به حذف گفتار متن از فیلم، 
تحسین  قابل  و  جسورانه  اتفاقی  مستند  اثر  یک  در  متن  گفتار  نداشتن 
به  را  نیاز  مورد  اطالعات  و  پر کنی  را چگونه  لحظات خالی  اینکه  است. 
این  مرد  آن  خاطرات  در  نمایی؟  منتقل  مخاطبت  به  دیگری  طریق  چه 
خود اشخاص و یا قهرمان اصلی است که صحبت می کنند، زمانی هم که 
کسی چیزی نمی گوید این سکوت های بجا و عمیق، صدای طبیعت و 
البته موسیقی متن خوب است که به کمک نماهای جاندار و زیبای این 

فیلم مستند می آید.

به  است  مربوط  مرد  آن  خاطرات  مستند  فیلم  در  دوم  خوب  حادثه 
چگونگی تلفیق چندگونه مستند اجتماعی، جنگی، مردم شناسی، پرتره، 
به  و  هستند  محور  مکان  که  مستندهایی  و  تاریخی  البته  و  نگاری  قوم 

معرفی یک بنا یا یک موقعیت جغرافیایی خاص می پردازند.
ساسان فالح فر به عنوان کارگردان مجموعه به خوبی موفق شده با استفاده 
و  زندگی شخصی  لحظات  از  نشده  دیده  و  بکر  کامال  آرشیوی  تصاویر  از 
اجتماعی قهرمان محبوب اش، صحبت های رو به دوربین یا رو به سمت 
زیبای  با حضور در روستای  و  است  فیلمساز  احتماال خود  مخاطبین که 
قنات ملک محل زادگاه حاج قاسم سلیمانی به خلق لحظاتی دست بزند 
که در کمتر اثر مستندی تاکنون شاهدش بوده ایم. این بار قهرمان محبوب 
خودمان را در مکانها و لحظاتی می بینیم که پیش از این هرگز ندیده ایم.

این بار حاج قاسم سلیمانی را در میانه کوه و دشت و ایل و در روستایی 
می بینیم که با تمام وجود به آن عشق می ورزد. به دور از هرگونه دغدغه 
جنگ و مشکالت بی پایان ریز و درشت شهر و مملکت و دنیا، تمام فکر و 
ذکرش آبادی هست، لذت توی جمع فامیل بودن و لذت بردن از لحظات 
با نوشیدن چای و خوردن خرمایی در کنار اجاق و کتری و  کوتاهی که 
سرمای لذتبخش و حرفها و خنده های خودمانی و کامال راحت. شوخی 
هایی که کمتر دیده شده اند و شنیدن صحبت هایی که کمتر شنیده شده 
است. مستند خاطرات آن مرد که دارای ریتم آرام و تصاویری چشم نواز 
لحظاتی  در  دیگر.  تا چیزی  بیشتر شبیه هست  آرام  به یک خواب  است 
اجتماعی  روزمره  زندگی  ثبت  به  دخالتی  کمترین  بدون  کارگردان  که 
اوج  شاهد  پردازد،  می  ملک  قنات  روستای  در  ساکن  اهالی  خانوادگی  و 
موفقیت این فیلم مستند جاندار و به یادماندنی هستیم. اکثر کسانی که به 
هر دلیلی روبه روی دوربین قرار گرفته اند کامال راحت و صمیمی رفتار می 
کنند، گویش جذاب محلی منطقه قنات ملک را به همه اینها اضافه نمایید. 
اگر چه قهرمان اصلی فیلم براساس مشاهدات فیلم از همان سالهای جوانی 
قنات ملک را ترک کرده، اما قنات ملک حتی برای لحظه ای او را ترک 
نکرد و تا آخرین لحظات زندگی این دو با هم و در کنار یکدیگر ماندند. 
یکی از مهمترین ویژگی های بارز حاج قاسم سلیمانی نوع گویش و اصالت 
پررنگ قابل توجه اش است که در رفتار و هنگام صحبت کردن از خودش 
به نمایش می گذارد. مجموعه مستند خاطرات آن مرد در چگونگی و شکل 

عرضه و انتقال این اصالت بسیار گرم و موفق عمل کرده است.
تنها حلقه مفقوده و حفره خالی که فیلم مستند خاطرات آن مرد دچارش 
از آن رنج می برد، عدم حضور خانواده قهرمان است. در بخش  هست و 
هایی از تصاویر آرشیوی شاهد حضور قهرمان محبوب و خوشنام در کنار 
اما فیلم در نمایش  از اعضای خانواده هستیم.  پدر و مادر و برخی دیگر 
فصل هایی از زندگی خصوصی سردار حاج قاسم سلیمانی در کنار همسر، 
دختران و پسرانش کامال ناموفق عمل کرده است. علتش هر چه که باشد، 
از میزان  به هیچ عنوان  اما  این کمبود  نقیصه در رنج است.  این  از  فیلم 
ارزشهای پرشمار مجموعه مستند خاطرات آن مرد کم نمی کند و بلکه آن 
را در فهرست بهترین آثار مستند تاریخ سینمای ایران قرار می دهد که به 

تماشای چندین باره اش می ارزد. 
ساسان فالح فر با ساختن فیلم مستند خاطرات آن مرد، یک گام بزرگ 
رو به جلو برداشته است. اگر خودش را از شتابزدگی در تولید دور کند و با 
تامل و در اختیار داشتن منابع تحقیقی و پژوهشی کامل به مسیر خودش 
مستند  سینمای  عرصه  در  و  نزدیک  آینده  در  تردید  بدون  بدهد،  ادامه 
مستحکم  جایگاهی  از  و  داشت  خواهد  گفتن  برای  شماری  بی  حرفهای 

برخوردار خواهد بود. 
تماشای چندباره مجموعه مستند خاطرات آن مرد را پیشنهاد می نمایم.

نمی دانم این حب و عالقه ای که ما کرمانیان به سردار 
سلیمانی داریم به دلیل هم استانی بودن ایشان است یا 
شخصیت کاریزماتیک وی چنین حسی را پدید آورده. 
در سالهایی که معروفیت این سردار آسمانی در ایران 
می  فکر  بسیار  موضوع  این  به  بنده  بود  شده  بیشتر 
کردم و همواره بر این عقیده بودم که چون کرمانی 
است ما کرمانی ها به او مهر بسیاری داریم. این تفکر 
اما تا زمان شهادت سردار بیشتر ادامه  انگارانه  ساده 
نداشت و زمانی که بازخورد انتشار خبر شهادت ایشان 
محبوبیت  یک  متوجه  کردم،  مشاهده  را  جهان  در 
نشان  دیگر  بار  که  بی مانند  محبوبیتی  جهانی شدم؛ 
داد نوع بشر صداقت و پاکی را درک می کند، حتی 

اگر مسلمان نباشد و زبان منجی خود را نیز نداند.
 شهادت حاج قاسم سلیمانی بار دیگر به جهان یادآور 
شد؛ هنوز هستند افرادی که برای حفظ انسانیت از 
این  در  قلبهایی  هنوز  کنند.  می  تالش  رفته  دست 
جهان سیاه برای سپیدی صلح می تپد. شهید قاسم 
سلیمانی، ابر قهرمانی بود که در هیچ مرزی گنجانده 

نشد، حتی مرز زادگاهش ایران. او تمام زندگی و زمان 
خود را برای برقرار شدن صلح در جهان وقف کرد، او 

یک واقف به تمام معنا بود.مردی از جنس بی هراسی 
که به جز سالح خیانت امکان کشته شدنش وجود 

بود که قدرت  ایرانی  ابرمردی  نداشت. سردار دلها 
رزمش در داستان های آیندگان کم از رستم ندارد و 
مهربانیش به مانند موالیش علی )ع( در تاریخ اسالم 
در  که  افرادی  هستند  شد.  خواهد  نوشته  نیکی  به 
افکار خود متعجب از سوگواری 1400 ساله برای امام 
پرسند که چگونه  از خود می  و  حسین)ع( هستند 
باشد.  داشته  دوام  قرن  چندین  تواند  می  داغ  یک 
اما امروز نمونه ای به روز شده را شاهد هستیم که 
اگر متعجب  افزوده می شود.  به شدت آن  هر سال 
از پابرجا ماندن یک سوگواری 1400 ساله هستیم، 
امروز کافی است به محبوبیت افزایشی سردار کرمانی 
نگاهی بیندازیم. شاید بهتر باشد از خودمان بپرسیم 
که چگونه یک انسان می تواند پس از کوچ ابدی اش 
بکارد؟  جهان  مردم  دل  در  را  محبت  و  مهر  تخم 
از  پس  عادی  انسان  یک  مزار  است  ممکن  چگونه 
است  چگونه  نشود؟  خلوت  هم  روز  یک  شهادتش 
سفر  مرقدش  زیارت  برای  دیگر  کشورهای  از  که 
یک  قاسم  حاج  که  است  این  تنها جواب  می کنند؟ 
در  که  بود  تفکر  او یک  بود.  ارتش  و یک  نبود  فرد 
دل بسیاری از مردم جهان بغض شده بود و ناگهان 
با شهادتش یک بغض جهانی را ترکاند. او به نوع بشر 
بار دیگر آموخت که می توان در مقابل قدرت های 
ایشان تبدیل  برای  آنگونه استقامت کرد که  جهانی 
به یک کابوس شد. یاد ابر قهرمان ایرانی که پرستوی 

صلح جهانی بود را گرامی می داریم.

به قلم 
حمید عسکری 
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