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 فقط کتابداران می خندند
فروزان مھران پور: نوشتھ  

تاریخ را "  خلق سلیمانی"نگارنده کتاب 

نھ تنھا سرچشمھ زندگی بلکھ پایھ و 

ستونی می داند کھ ھمگان بر آن قرار 

دارند بنابراین برای آشنایی با معارف 

شھدا نھ تنھا شھدا فراموش نباید شوند 

بلکھ سرلوحھ زندگی باید قرار بگیرند 

تا جایی کھ رھبرعظیم الشان انقالب 

امروزه نگھ داشتن یاد و :  می فرمایند

 .خاطره شھدا کمتر از شھادت نیست

نویسنده با این جملھ کھ ضامن بقاء و 

رشد فرھنگ اسالمی در جامعھ دو 

می باشد در "  شھادت"و "  ایثار"عنصر 

توصیف زندگی حاج قاسم سلیمانی بھ 

روایت ھایی متفاوت اما در نھایت با 

مضمون ایثارگری از زندگی سردار 

در نوک پیکان .  دلھا می پردازد

حمالت رھبری کردن عملیات، صادق 

و ساده زیست بودن ، عدم تملق و 

چابلوسی، تواضع و فروتنی، احترام 

قائل بودن برای فرزندان، پدران و 

مادران شھدا و پیگیری مشکالت و 

دیدار با آنھا، تالش شبانھ روزی برای 

خدمت بھ مردم و دفاع از سرزمین 

از جملھ خصوصیات بارز حاج ...  و 

 .قاسم از نگاه خواننده کتاب می باشد

را دو "  توکل"و "  خلوص"حاج قاسم 

ابزار مھم و ھمراه ھمیشگی خودش 

برای دفاع از سرزمینش می دانست و 

معتقد بود کھ جامعھ ای کھ در آن ایثار 

وجود داشتھ باشد می تواند بھ پیروزی 

علیرغم دریافت .  و سربلندی دست یابد

نشان ذوالفقار بعنوان باالترین نشان 

نظامی کشور از طرف مقام معظم 

رھبری،بھ ھیچ عنوان صرفا نظامی 

نمی اندیشید بلکھ بھ دیپلماسی بھ عنوان 

ابزار و روشی برای رسیدن بھ ھدفش 

اعتقاد داشت، بی شک ھوش باالی 

سال  ۴١سیاسی سردار یکی از دالیل 

مجاھدت، خدمت بھ مردم و بھره 

 .برداری مثبت از بحران ھا بود

عدم تعلق داشتن بھ ھرآنچھ کھ زمینی 

است و لحظھ شماری برای مالقات 

دی ماه  ١٣حق سرانجام در تاریخ 

. آرزوی سردار دست یافتنی شد ١٣٩٨

شھید قاسم سلیمانی فراموش کھ نباید 

شود بلکھ ھمواره باید محور عزت و 

 .کرامت ھمھ ما باشد

 خبرنامھ 
 کتابخانھ مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر

 ١٣٩٩زمستان 

”خلق سلیمانی“برداشتی از کتاب   
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کلی توی بازار پیچیده بود کھ کتابتخانھ قرار 
شاگرد کاتب ھم . است اسمش عوض شود

کلی روی اسم جدید مانور داده بود و جلوی 
کلی . این و آن تعریف اسم جدید را کرده بود

خوب گفتھ بود و " مدیریت اطالعات"از 
ھمھ دھانشان آب افتاده بود کھ بعد از سالھا 

کتابتخانھ قرار است بشود مرکز اطالعات و 
چھ ترسیم ھایی کھ ھمھ . مدیریت اطالعات

توی ذھنشان در مورد دکان جدید و شغل 
حتی شاگرد کاتب با . جدید نکرده بودند

خودش فکر کرده بود کھ برای اسم و رسم 
جدید یک دست لباس فرم جدید ھم بپوشد و 

حتی با خودش سبک سنگین کرده بود کھ 
کاتب را راضی کند تا یک منشی خانم با 

لباس فرم ھم بیاورند کھ دیگر دکانشان بشود 
برای ھمھ ! مثل این آژانس ھای ھواپیمایی

اینھا ھم با کاتب صحبت کرده بود و کاتب 
ھم در جواب ھمھ ی درخواستھایش گفتھ 

 ".باشھ : " بود 

خالصھ یک روز کاتب رفت و سفارش 
فردایش کھ . تابلوی جدید را بھ تابلوساز داد

تابلو را آوردند و رونمایی کردند رویش 
علم اطالعات و دانش شناسی : " نوشتھ بود 

! " 

. خون ، خون ِ شاگرد کاتب را می خورد
اھالی بازار . داشت از غیض منفجر می شد

ھم کھ گاھی از جلویش رد می شدند و با 
اینکھ با قبلی : " نیشخند تکھ می انداختند کھ 

کارد می زدی خونش درنمی ". فرقی نداره 

تمام آن پرستیژی کھ در رویاھایش . آمد
ساختھ بود و منشی و آژانس ھواپیمایی نابود 

آتشش می زدی صدایش بلند نمی . شده بود
 .شد

چند روزی گذشت تا کمی از ناراحتی اش 
بھ اجبار بھ خود قبوالنده بود کھ اسم . کم شد

جدید بھتر از قبلی است ولی خوب می 
.دانست کھ فقط توجیھ است ، توجیھ  

 شوخی با کتابداری

 .دھنده بھار است، آسمان پیش از طلوع تاریکترین است نویدزمستان 



با دو بار کلیک بر روی فرمـت مـورد نـظـر 
در کادر .   فرمت قابل ویرایش باز می شود

سمت چپ می توان اندازه بـرگـه، انـدازه 
برای .  را به دلخواه تغییر داد... قلم، رنگ و

راحتی کار می توان متن را در صفحه ورد 
بعد . تایپ کرد و در کادر مورد نظر کپی کرد

از طراحی تمام صفحات خبرنامه را بصورت 
PDF ذخیره می کنیم. 

Microsoft Publisher  یک برنـامـه آفـیـس
است که به شما امکان می دھد با قالب 
ھای از پیش طراحی شده خبرنامه، کارت 

درست ..  پستال،  دعوت نامه، یا بروشورو
 ھـایـی بـا افـزار شـبـاھـت این نـرم.  کنید

Microsoft Word   ــی ــادگ ــا س دارد ام
ھای خـود را روی  بیشتری دارد و قابلیت

ھایی که مستقیم به چاپ مـربـوط  قابلیت
در  .شــونــد مـتــمــرکــز کــرده اســت مـی

مایکروسافت ورد تأکید بر اصالح و پردازش 
ــوشــتــار مــی ــاشــد امــا در  مــتــن و ن ب

مایکروسافت پابلیشر تأکید بـر آرایـش و 
 .طراحی صفحه است

برای طراحی خبرنامه بـعـد از بـاز کـردن 
 Microsoftگزینه  Microsoft Officeبرنامه 

Office publisher   و در انتھا از میان آیـتـم
را انـتـخـاب   newsletterھای سمت چپ

قالب ھای از پـیـش طـراحـی .  می کنیم
شده در کادر سمت راست نمـایـان مـی 
شود که بر حسب سلیقـه یـک آیـتـم را 

 .انتخاب می کنیم

 اصول خبرنامھ نویسی
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