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فوت و فنهایی که کمک میکند در آشپزخانه تنها نباشید

آشپزیمردانه

جانباز واالمقام سال های دفاع مقدس ،شاعرنام آشنای آیینی و قاری بین المللی قرآن کریم
از میان مشهدیها رفتند

روز وداع یاران
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خط تهران  -مشهد

ما چگونهایم؟!

علی محمد مؤدب

قاسم رفیعا

یکیازواجبات
ماخاطرهاست

قاریقرآنبهسویخالققرآنشتافت

باانتخابات

اینروزها بیمار بودم و آنفلوانزا در هوای
آلوده تهران ،مصیبتی مضاعف است.
مخصوصا که در آپارتمان کوچکت دو
کودک هم داشته باشی که طفلکیها
تازه از بند همین بیماری رسته باشند
و هی تالش کنی در این چند متر یک
گوشه پیدا کنی که نفست به این بچهها
نخورد.
بگذریم چند روزی تبولرز ...بههرحال
وقتی که میگذرد ،تجربه خوبی است!
د راینمیان جشنواره عمار هم برقرار
بود و مدام پیامک میآمد که مثال امشب
اکران فیلم تنها میان طالبان است که
دوســت داشتم بهعنوان خداقوت به
فیلمساز به دیدن این فیلم پرزحمت
محسن اسالمزاده بروم که نتوانستم.
روزی من از عمار فقط
بگذریم و انگار
ِ
بغض یخی بــود! فیلمی داستانی
به کارگردانی حمید دستگردی که
بچههای دبیرخانه زحمت کشیده
بودند و بــرای من فرستاده بودند و
انگار غیر از بغض یخی من بهخاطر
سرماخوردگی دلیل دیگرش این بود
که فیلم مربوط بود به جنوب خراسان و
جغرافیایی که من از این جغرافیا هستم
و هستی من از اینجاست.
یکی از واجــبــات مــا خــاطــره اســت.
کمترکسی متوجه است که اگر تصویر
درستی از گذشته نداشته باشد ،در
مواجهه با آینده به چه سرگردانی
و دشـــواری مبتال م ـیشــود .خاطره
تصویر ما از خودمان اســت ،خاطره
هویت ماست و اگــر خاطره نداشته
باشیم ،نمیتوانیم بهخاطر چیزی یا
کسی زندگی کنیم یا بمیریم .دوسه
ســال اخیر من توانم را بــرای نوشتن
یک منظومه بهنام دستخون گذاشتم
که خــاطــرات من هستند .آلزایمر و
فراموشیهای عمد و غیرعمد ،بیماری
همهگیر اینروزهایند و همین است که
من به صرافت مستندنگاری گذشته
خودم و مردمم افتادم .من همانقدر
را که دیــد هام ،در منظومه دستخون
نوشتهام .پیشتر در کتاب «همینقدر
میفهمیدم از جنگ»...

خودمان درخواست کردیم اگر بشود
ازاین بهبعد بهدلیل نزدیکی زمان دو
انتخابات مهم ،مطالب انتخاباتیمان
را بگذاریم و چون دوستان نمیتوانند
مانع حضور حداکثری شوند ،فکر
نمیکنیم مانعی بتراشند؛ هرچند اگر
چنینکاری هم بکنند ،ما زود مسیر
حرکت قلم را تغییر میدهیم !
خب هیچجای دنیا اینهمه انتخابات
برگزار نمیشود .خوبی مملکت ما
همین است که دائم یا درحال انتخابیم
یا در فکر اینکه انتخابمان درست بوده
یا نادرست! ضمن اینکه این انتخابات
یک اتفاق دیگری را هم در جامعه ما
رقــم زده که در نــوع خــودش در دنیا
بینظیر است و آن هم سیاسیشدن
مردم ماست .مردم ما بهشدت سیاسی
هستند .به شغل و سواد و سن و جنسیت
آدمهـــا هــم هیچربطی نـــدارد .چند
سال پیش در یکی از این ستا دهای
اتخاباتی مشغول فعالیت بودم .هرروز
عصر ،پیرمرد کارگری درحالیکه با آن
لباسهای از گچ سفید چهره بانمکی
پیدا کرده بود ،خسته و کوفته از کنار
ستاد میگذشت و ما طبق معمول
بهجهت شعار همیشگی یــک رأی
هم یک رأی است و میتواند نتیجه
انتخابات را عوض کند ،به چای دعوتش
میکردیم و او هم وقتی چای خود را
هورت میکشید و خستگی مبسوطی
درمیکرد ،فقط یک کلمه میپرسید :
 جو دست کیه؟و خب همین یک ســوال میتوانست
انـــدازه شناخت او از سیاست را به
مــا بفهماند .ازطــرفــی چــون مــا فکر
میکردیم جو دست خودمان است ،با
اطمینان میگفتیم :
 معلوم است جو دست ماست .البته نتایج چیز دیگر نشان داد و بعد
معلوم شد ما سوال او را درست پاسخ
نــدادهایــم! امــا در کجای دنیا سراغ
دارید که مردم اینقدر سیاسی باشند؟
یاد پیرمردی افتادم که وارد اتوبوس
خط 66شد و با صدای بلند گفت:
 برای اینکه کالینپاول سر عقل بیاید وموش ندواند ،صلوات بفرست ! ...

ادامه درصفحه 10

ادامه درصفحه 10

مهدی قرآنی -حمیدرضا عباسی ،قاری بینالمللی
قرآن کریم که بهعلت سانحه رانندگی در کما بود،
درگذشت.
بهگزارش شهرآرا،این قــاری بینالمللی و داور
مسابقات قرآن که در نهمد یمــاه بهعلت سانحه
رانندگی در جاده نیشابور بهشدت مصدوم شده بود
و در کمای مطلق قرار داشت ،ظهر روز گذشته در

بیمارستان طالقانی مشهد بهسوی حق شتافت.
حمیدرضا عباسی در حوالی ساعت ٣:١٠بامداد
نهم د یماه بههمراه حمید شاکرنژاد ،دیگرقاری
بینالمللی قــرآن که با خــودروی شخصی خود
درحال برگشت از داوری مسابقات بسیج سمنان
به مشهد بودند ،در ابتدای ورودی شهرستان
نیشابور دچار حادثه شدند که در بررسیهای اولیه
ماموران پلیس راهــور ،مشخص شد که واژگونی
خودرو این قاری ارزنده بهدلیل ناتوانی راننده در
کنترل وسیلهنقلیه بر اثر خستگی و خوابآلودگی
بوده است.
حمیدرضا عباسی39ساله و متولد زنجان بود .وی از
قاریان خوب و ممتاز کشور و در مسابقات بینالمللی
قــرآن کویت مقام ســوم و مسابقات بینالمللی
قــرآن مالزی مقام چهارم را نیز به دســت آورده
بود.

صفحه 9و10

طرح  :رضا جنگی /شهرآرا

بعضیها اصال در آشپزی سرآمد دوست و فامیل اند .میگویند از هر چیزی که
در یخچال داشته باشند سه سوته یک غذای خوشمزه درست میکنند.
اطرافیان این آدمهای «عاشق آشپزی» همیشه دوست دارند خانه
آنها دعوت باشند و معتقدند فامیلشان «دست و پنجهدار» است .از
طرف دیگر تعداد خانمهایی که از غذاپختن متنفرند یا به قول خودشان
«هرچه میپزند ،خراب از کار در میآید» هم مانند گروه اول اندک هستند.
از این دو دسته که بگذریم بیشتر خانمها در حد متوسط قرار میگیرند؛ یعنی نه
خیلی خوب غذا میپزند که طعمش زیر دندان بماند ،نه آنقدر بد
است که قابل خوردن نباشد .اگر جزو این دسته هستید ،با دانستن
اصول ریز آشپزی که معموال سرآشپزهای رستوران از آن اطالع
دارند ،میتوانید...

تشییعپیکرجانبازشهیددرمشهد
پیکر جانباز شهید علیاصغر رحمتی که بر اثر
عــوارض ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس به
شهادت رسیده بود ،در مشهد تشییع شد.
بهگزارش شهرآرا ،پیکر شهید علی اصغر رحمتی
جانباز 70درصد مشهدی روز گذشته بر دستان مردم
شهیدپرور مشهد مقدس از مقابل حسینیه پیروان
نبوی بهسمت حرم رضوی تشییع شد.
در ایــن مراسم که با حضور مسئوالن ،قشرهای
مختلف مردم و خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شد،
پیکر این شهید واالمقام پس از طواف در حرم رضوی و
اقامه نماز برای خاکسپاری در جوار برادر شهیدش
غالمرضا رحمتی ،به زادگاهش در روستای شیرین
شهرستان چناران منتقل شد.
شهید علیاصغر رحمتی در عملیات کربالی 4
شیمیایی و در اوایل بهمن سال 1365در عملیات
کربالی 5در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت

ترکش از ناحیه گردن دچار ضایعه نخاعی شده و به
درجه رفیع جانبازی نائل آمده بود.
ایــن شهید واالمــقــام پــس از تحمل ســالهــا درد
و رنــج ناشی از جــراحــات جنگی و بیمار یهای
داخلی و ریوی ،سحرگاه 13دیماه در بیمارستان
22بــهــمــن مــشــهــد بــه درجــــه رفــیــع شــهــادت
نائل شد.

 16دیماه ،مظهر ایثار و فداکاری دانشجویان خط امام(ره) بود

سیدحسین میرپور – دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه
فردوسی مشهد ،صفحات تاریخ کشورمان را بهگونهای
رقمزدکهحماسهسازهویزهنامگرفت.شانزدهمدیماه
هرسال یادآور خاطره ایثار و فداکاری دانشجویان پیرو
خط امــام(ره) است که در هویزه مظلومانه به شهادت
رسیدند.
دی  ،1359روز آغاز عملیات بود .برای این عملیات دو
تیپازلشکر16زرهیقزوینویکتیپازلشکر92زرهی
اهواز در نظر گرفته شده بود که دو گردان از نیروهای
سپاه و عــدهای هم از نیروهای جنگهای نامنظم،
نیروهایارتشرایاریمیدادند.ازجملههدفهایاین
عملیات ،پاکسازی شمال و جنوب کرخه کور از وجود
نیروهای متجاوز ارتش عراق و آزادسازی پادگان حمید و
منطقهجفیربود.نتایجعملیاتدراینروزموفقیتآمیز
بود؛ اما هنوز عقبههای اصلی دشمن در پادگان حمید
و سهراهی جفیر آسیب ندیده بود .رزمندگان اسالم،
پس از تصرف مرزهای کرخه و حاجبدر ،قصد پیشروی
بهسویپادگانحمیدراداشتند؛امابنابهدالیلی،مانند
نرسیدن مهمات ،قرار بر این شد که ادامه عملیات در
16دیماهانجامشود.
شانزدهم دی  ،1359نیروهای سپاه در جلوی
تانکهای ارتــش مستقر شده و منتظر دریافت رمز
حمله بودند که رفـتوآمــد تانکهای دشمن زیاد

حماسههویزه

شد و پس از آن ،هواپیماهای دشمن برای بمباران
ظاهر شدند .از طرف دیگر نیروهای اسالم زیر آتش
توپخانه ،کاتیوشا و خمپاره قرار گرفتند .با شناخت
دقیقی که عراقیها از منطقه داشتند ،موجب شهادت
عــدهای از رزمندگان شدند .لشکر 9مکانیزه عراق
دست به عملیات زده بود و چون نیروهای خودی
انتظار ایــن حمله را نداشتند ،فرماندهی دستور
عقبنشینی به طول پانصد متر را بهصورت تاکتیکی
صادرکرد.ایندستورباعثشدکهتانکهاعقبنشینی
کنند و عراقیها با این تصور که نیروهای اسالم شکست
خوردهاند،واردمنطقهشدند.
در این ضدحمله سنگین دشمن که نیروهای ایرانی
مجبور به عقبنشینی شدند ،بیش از صد تن از برادران
پاسدار ،جهاد و دانشجویان پیرو خط امام ازجمله
حسین علمالهدی مفقوداالثر و شهید شدند .درپی این
حادثه نیروهای دشمن در تاریخ 18دی ،1359هویزه
را اشغال کردند و پس از آن فرمانده نیروهای عراقی
(خلیلالدوری) دستور داد تعدادی از مردم بیگناه ،را
دستبسته در یک گودال قرار داده و به شهادت برسانند
و سپس عراقیها تمام شهر را با دینامیت و بلدوزر نابود
کردند .بدینترتیب 1800 ،واحد مسکونی و تجاری و
3مسجدو2حسینیهوشهربهتپهایخاکمبدلشد.
صدای تانکهای آنطرف جاده به گوش میرسید.

تیراندازی لحظهای متوقف نمیشد .راه افتادیم.
میدانستیمامیدبرگشتنیست؛ولیرساندن«آر.پی.
جی» به «علمالهدی» ما را مصمم به پیش میبرد .به
جاده که رسیدیم ،توانستیم تانکهایی را ببینیم .بهجز
چندتایی که درحال سوختن بودند ،بقیه غرشکنان
به پیش میتاختند .چشمم به حسین علمالهدی که
افتاد ،خستگی از تنم درآمد .آر .پی .جی بر دوشش بود
و پشت خاکریز دراز کشیده بود .در امتداد خاکریز غیر از
حسینحدود َدهنفردیگرهنوززندهبودندوازهمهگروه
همیندهنفرماندهبودند.
پیدابودکهبچههاباگلولهمستقیمتانکهاازپایدرآمده
بودند .تانکهای سالم از کنار تانکهای سوخته عبور
میکردند و بهطرف خاکریز علمالهدی پیش میآمدند.
حسین و افرادش هیچ عکسالعملی نشان نمیدادند.
«روز علی» که حسابی نگران شده بود ،آر .پی .جی را از
من گرفت و بهسمت تانکها نشانه رفت .دست روزعلی
را نگه داشتم و گفتم :کمی دیگر صبر کن ،شاید بچهها
برنامهایداشتهباشندواوپذیرفت.
تانکها به حدود پنجاهمتری خاکریز رسیده بودند
که یکباره حسین از جا بلند شد و نزدیکترین تانک را
نشانه گرفت .گلوله درست به وسط تانک خورد و آن را به
آتش کشید .غیر از حسین ،دو نفر دیگر که آر .پی .جی
داشتند ،دو تانک دیگر را نشانه رفتند و هر دو را به آتش
کشیدند .بقیه تانکها سر جایشان ایستادند و ناگهان

خاکریزرابهگلولهبستند.
روزعلی بلند شد و نزدیکترین تانک را نشانه رفت و
با اینکه فاصله کم بود ،تانک را از کار انداخت .قامت
حسین دوباره از میان دود و گردوغبار پشت خاکریز پیدا
شدویکتانکدیگرباگلولهحسینبهآتشکشیدهشد.
پیدا بود که از همه افراد گروه فقط روزعلی و حسین زنده
ماندهاند.حسینازجاکندهشدوخودرابهخاکریزدیگر
رساند.تانکهاهنوزماراندیدهبودند.پیشرویتانکها
دوباره شروع شد .حسین پشت خاکریز خوابیده بود.
تانک به چندمتری خاکریز که رسید ،حسین گلولهاش
راشلیککرد.دودغلیظیبلندشد.تانکدیگریشروع
به پیشروی کرد .روزعلی که آر .پی .جی را آماده کرده
بود ،از خاکریز باال رفت و آن را هدف قرار داد .تانک به
آتش کشیده شد و چهار تانک دیگر به دهمتری حسین
رسیدهبودند.
حسین از جا بلند شد و آخرین گلوله را رهاکرد .سه تانک
باقیمانده در یک زمان به طرف حسین شلیک کردند.
گلولهها خاکریزش را به هوا بردند .گردوخاک کمی فرو
نشست ،توانستیم اول آر .پی .جی و سپس حسین را
ببینیم .جسد حسین پشت خاکریز افتاده بود و چفیه
صورتش را پوشانده بود .یکی از تانکها به چندمتری
حسینرسیدهبودومیرفتکهازرویپیکرحسینعبور
کند...

