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بهناز ضرابي زاده در گفت وگ��و با »جوان« 
درباره حال و ه��واي کتاب جديدش گفت: 
قصه اين کتاب از سال 1305 شروع مي شود 
و تا زمان انقالب، دفاع مقدس و پس از جنگ 
ادامه پي��دا مي کند. يک��ي از جذابيت هاي 
کتاب همين رازآلود بودن داس��تان و روند 
تاريخي اش اس��ت. اينکه يک شخصيت در 
طول اين س��ال ها چطور زندگي کرده و چه 
سرنوشتي داشته است، خواندنش را بسيار 

جذاب خواهد کرد. 

نويسنده کتاب »گلس��تان يازدهم« با بيان 
اينکه کتاب جديدش همچون آثار قبلي اش 
در قالب خاطره نگاري است و او سعي کرده 
در آن همه نوع مخاطب را راضي کند، تأکيد 
کرد که همچون کارهاي قبلي اش »عشق« 
همچنان وج��ود دارد و يک عنصر پررنگ و 

مهم در کتاب است. 
ترجمهدخترشينا

ضرابي زاده در مورد تجديد چاپ کتاب هاي 
قبلي اش گفت: »دختر شينا« تا به حال 85 
بار چاپ مجدد ش��ده و »گلستان يازدهم« 
هم 25 بار تجديد چاپ شده است. همچنين 
»دختر شينا« به زبان هاي ترکي استانبولي، 
عربي، ترکي آذربايجاني و روس��ي ترجمه 
شده و »گلستان يازدهم« هم در دستور چند 

ترجمه قرار دارد. 
وي  در پاس��خ به س��ؤالي که آيا مخاطبان 
خارجي از انتش��ار اين کتاب ها اس��تقبال 
خواهند کرد و آيا از بازخورد و تأثير انتش��ار 
اين کتاب ها در کشورهاي ديگر خبر دارد، 
گفت: خ��ودم اطالعات زي��ادي از بازخورد 
خوانندگان کشورهايي که کتاب ها ترجمه 
شده ندارم و دوس��ت دارم بدانم انتشار اين 
کتاب ها در س��اير کش��ورها چه بازخوردي 
دارد. ضمن اينکه خيلي دوست دارم بدانم 

کتاب ه��ا چگونه ترجم��ه ش��ده و بتوانم با 
مترجم ها صحبت کنم. خوشحال مي شوم 
گفت وگوهايي قبل از ترجمه کتاب صورت 
بگيرد و من نظرات و بازخوردهاي مترجمان 
را هم بدانم. تنها ترجم��ه صرف کتاب مهم 
نيس��ت و بايد درباره اثري ک��ه مي خواهد 
ترجمه ش��ود صحبت کرد و نق��اط قوت و 
ضعفش را فهميد. اين فضاي تعاملي ميان 
نويس��نده و مترج��م خيلي به بهتر ش��دن 

ترجمه کتاب کمک خواهد کرد. 
ضرابي زاده درباره تأثير خواندن کتاب هايي 
با موضوع سبک زندگي ش��هدا بر جوانان و 
آشنايي نس��ل جديد با اين س��بک زندگي 
تصريح کرد: معتقدم وقتي مي گوييم داستان 
کوتاه برش��ي از زندگي اس��ت يا قسمتي از 
زندگي که نويس��نده درباره اش مي نويسد، 
خاطره نگاري خود زندگ��ي و عين زندگي 
است و نويسنده بايد با درستي و حقيقت با 

کمک راوي آن را مکتوب کند. 
لذتتجربهزندگيهايديگر

وي ادامه داد: وقتي زندگي واقعي شخصيتي را 
روايت مي کنيم خواننده خيلي بهتر مي تواند 
قضاوت کن��د. مثل »دختر ش��ينا« که حرف 
اصلي را مخاطب��ان زدند و نش��ان دادند اين 
نوع زندگي را مي پس��ندند. اقب��ال جوانان از 

کتاب ه��اي خاطره نگاري نش��ان داد اگر اين 
کتاب ها به خوبي و درستي پردازش و نوشته 
شوند مخاطبان زيادي را جذب خواهند کرد. 
نويسنده »دختر شينا« در پايان افزود: اعتقاد 
دارم آدم خوش شانسي هستم که هم تجربه 
زيستي خودم را داشتم و هم توانستيم سه 
بار ديگر زندگي کنم. يک بار با خانم قدم خير 
محمدي کنع��ان در کتاب »دختر ش��ينا«، 
 يک بار ديگر با خانم زهرا پناهي روا در کتاب 
»گلس��تان يازدهم« و بار آخر با شخصيت 
کتاب جديدم که يک قصه عجيب و غريب 

براي روايت داشت. 
گفتني است »دختر شينا«، روايت خاطرات 
قدم خير محمدي کنعان، همس��ر س��ردار 
شهيد س��تار ابراهيمي از شهداي برجسته 
استان همدان است که در عمليات والفجر 8 
به شهادت رسيد. قدم خير محمدي کنعان 
در حالي که تنها 22 سال داشت همسرش 
به شهادت رسيد و از آن زمان و با وجود پنج 
فرزند، ازدواج نکرد و به تنهايي فرزندانش را 
بزرگ کرد. کتاب »گلس��تان يازدهم« نيز 
بيانگر خاطرات زهرا پناهي روا همسر شهيد 
علي چيت س��ازيان از فرماندهان اطالعات 
عملي��ات دوران دف��اع مقدس در لش��کر 

انصارالحسين)ع( همدان است. 
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باشيد.
غوغايتاريخ

صحن بيروني امامزاده علي اکبر چيذر بيش از 
هر جاي ديگري آدم را ياد گلزار شهداي بهشت 
زهرا مي اندازد. قبل از ظهر يک��ي از روزهاي 
ارديبهشت ماه است که همراه دکتر گنجي و 
هيئتي از همکاران روزنامه »جوان« وارد حياط 
امامزاده مي شويم. اينجا از هر نسلي شهيدي 
آرميده اس��ت. از شهداي هس��ته اي گرفته تا 
ش��هداي دفاع مقدس و مدافع حرم. چش��م 
که مي گرداني، جواني از پشت قاب شيشه اي 
مزارش نگاهت مي کند و در سوکت، بخشي از 

تاريخ خونبار انقالب را روايت مي کند !
 از خرمشهر به شلمچه، از سردشت به خليج 
فارس و از س��وريه ت��ا خيابان ه��اي تهران... 
سنگ نوشته مزار شهدا ذهن آدم را اين طرف 
و آن طرف مي کش��اند. يکي در سوريه شهيد 
شده و آن يکي در خوزستان و ديگري در قلب 
تهران. نه خيلي دور، چند خيابان آن  طرف تر! 
مزار ش��هيد محمدحس��ين حداديان يکي از 
شهداي فتنه دراويش که يکم اسفند ماه 96 
در خيابان پاسداران تهران شهيد شد، در اين 
گلزار قرار دارد. محله چيذر تا خيابان پاسداران 
راهي نيس��ت. آن روز محمدحسين رفته بود 
چند ساعته برگردد که با وحشي گري دراويش 

هرگز بازنگشت. 
در غوغ��اي روايت ب��ي کالم تاري��خ معاصر، 
صحن امامزاده علي اکبر آرام و دلنشين است. 
چهره هاي نام آش��نا در گلزار ش��هداي چيذر 
کم نيس��تند. مزار ش��هيدان عليمحمدي و 
احمدي روشن از شهداي هسته اي کشورمان 
را نزديک مزار س��ردار ش��هيد محمد ناظري 
زيارت مي کنيم. شهيد ناظري فرمانده تکاوران 
نيروي دريايي سپاه بود که ارديبهشت سال 95 

در خليج فارس به شهادت رسيد. 
خوشامدگوييصياد

هنوز مشغول زيارت مزار شهدا هستيم که با 
سيد محمد جوزي رو به رو مي شويم. جوزي 
را قباًل در بهش��ت زهرا ديده ب��ودم. آن زمان 
مسئول خانه ش��هيد گلزار ش��هداي بهشت 
زهرا بود و در تهيه آرشيو تصويري مزار شهدا 
و خانواده هايش��ان فعاليت مي ک��رد. جوزي 
مي گويد به همت اهالي چيذر و خانواده شهدا، 
نمايش��گاهي را در طبقه فوقاني امامزاده داير 
کرده اند. از ما هم دع��وت مي کند مهمان اين 

نمايشگاه باشيم. 
چند تا پله را باال مي رويم و به سالني مي رسيم 
که سردرش عنوان »نهضت مردمي جمع آوري 
آثار شهدا و دفاع مقدس« روي تابلويي نوشته 
شده است. وارد مي ش��ويم. فضاي نمايشگاه 
نسبتا بزرگ اس��ت. پر از ويترين ها و تصاوير 
شهدا و ماکت نخل ها و پرچم هايي که رنگ به 

رنگ، گوشه و کنار ديده مي شوند. 
جوزي مي گويد: حدود 20 سال پيش اينجا را 
با حضور شهيد صياد شيرازي افتتاح کرده اند. 
همان س��مت چپ، در ب��دو ورود، داخل يک 
ويترين لباس رزم ش��هيد صياد شيرازي قرار 
داده ش��ده اس��ت. همراه دستنوش��ته اي از 
ايشان که زيرش امضاي صياد و تاريخ چهارم 

ارديبهش��ت ماه 1376 ديده مي شود. صياد 
دل ها روي برگه يادگاري نوشته است: هر که با 

خدا باشد خدا با اوست... 
مفتخرم به عنوان سرباز کوچک اسالم و همرزم 
شرمنده شهدا چه از رزم با ضد انقالب تا جنگ 
تحميلي، توفيق يافتم در اين مراسم باشکوه 
ش��رکت کنم و ش��اهد منورتر ش��دن فضاي 
عطرآگين گلزار شهداي چيذر در جوار مقبره 

امامزاده علي اکبر باشم.  
با خوشامدگويي سپهبد شهيد صيادشيرازي 
وارد نمايشگاه مي شويم. همانطور که از نامش 
پيداس��ت، آثاري در اينجا به نمايش درآمده 
که توس��ط مردم و خانواده ش��هدا اهدا شده 
است. پش��ت اغلب ويترين ها، البسه و وسايل 
شخصي شهدا قرار گرفته اند. شهيدان علي اکبر 
حس��يني و علي باقري از ش��هداي پا به سن 
گذاشته اي هستند که با لقب حبيب بن مظاهر 
از آنها ياد مي شود. ش��هيد قرباني با محاسن 
سفيد و تصويري که نش��ان مي دهد حداقل 
در دهه شش��م زندگي اش قرار داش��ت، 16 
س��ال مفقوداالثر بود. توضيحاتي از تفحص و 
تشييع پيکرش در س��ال 77 را روي اعالميه 

شهيد مي خوانم. 
پش��ت ويترين ديگري دفترچه يادداش��ت، 
قمقمه و اورکت نظامي ش��هيد بيوک روغني 
دي��ده مي ش��ود. بي��وک روي پش��ت جل��د 
دفترچه اش با خودکار قرمز نوش��ته بود: امام 
را دعا کنيد. ش��هيد بيوک روغني و ش��هيد 
علي باقري از دو نس��ل مختل��ف بودند که در 
يگاني به نام بس��يج، جهاد مي کردند. اين دو 
ش��ايد به اندازه يک پدر و پس��ر فاصله سني 
داشتند، اما همانطور که يک روزنامه نگار غربي 
در توصيف رزمندگان خميني نوشته بود: در 
اين لشکر )بسيج( پيرمرد در کنار يک نوجوان 
طوري مي جنگد که انگار هيچ ارتش��ي ياراي 

شکست شان نيست!
ويلچريادگاري

ديوارهاي نمايش��گاه پر از عکس هاي بکري 
است که نمونه ش��ان کمتر پيدا مي شود. گويا 
اين تصاوير نيز از آرشيو شخصي و خانوادگي 
اهداکنندگان تهيه ش��ده است. تشييع پيکر 
شهدا، تجمع و راهپيمايي مردمي در دهه 60، 
تظاهرات دوران انقالب و. . . برخي از اين تصاوير 
را شامل مي شوند. داخل تعدادي از ويترين ها 
نيز سالح ها و کالهخودهاي دوران جنگ قرار 

داده ش��ده اس��ت. ماکت ضريح شش گوشه 
اباعبداهلل)ع(، ماکت مزار شهداي حج خونين 
سال66، يک قبضه کالشنيکف فرسوده و رو به 
اضمحالل، فانوس زنگ زده و سربند هاي سرخ 
و سبز، بخش��ي از وس��ايل به نمايش درآمده 
هستند. در اين ميان تصوير مادري که در حج 
خونين66 به شهادت رس��يده، داخل يکي از 
همي��ن ويترين ها جلب توج��ه مي کند. کنار 
عکس اين مادر شهيد، فرزندانش کوتاه ترين 
دلنوشته ممکن را با خطي زيبا نوشته اند: »به 

کدامين گناه تو را کشتند مادر؟« 
کم��ي آن طرف ت��ر ويلچ��ر جانباز ش��هيد 
محمدرضا هاش��مي در گوش��ه س��الن ديده 
مي شود. قاب عکس ش��هيد را روي ويلچرش 

قرار داده ان��د. محمدرض��ا در تصوير چفيه بر 
دوش دارد و اتيک��ت فاطمه زهرا)س( را روي 
جي��ب پيراهش دوخته اس��ت. چهره اش داد 
مي زند از آن بچه بسيجي هاي باصفاي دوران 
جنگ بود. نگاهش دلنش��ين و گيراس��ت اما 
ديدن ويلچر بدون سرنشين، حس غريبي به 
آدم منتقل مي کند. خدا مي داند الستيک هاي 
کم باد اين ويلچر چند سال تمام حکم پاهاي 
جانباز هاشمي را ايفا مي کردند. با هم کجا ها 
رفته اند و چه روزهايي را پشت سر گذاشته اند. 
شايد کمي خيالپردازانه باش��د، اما نمي دانم 
چرا احس��اس مي کنم دل اي��ن ويلچر فلزي 
براي صاحب بهشتي اش تنگ شده که اينطور 
تنها در گوشه اي نشس��ته و خاک مي خورد. 
محمدرضا هاش��مي با ش��هادت بال پروازي 

گرفت که او را تا عرش باال برد. 
گلدانهايمادرانه

محبوبه غضنفري مادر شهيد محمدعلي کاوه 
آنقدر گلدان و وس��ايل ارزشمند به نمايشگاه 
»نهضت مردمي آثار ش��هدا و دفاع مقدس« 
اهدا کرده است که دو بخش مجزا براي او در 
نظر گرفته اند. جوزي توضيح مي دهد که اين 
مادر شهيد هرازگاهي به نمايشگاه سر مي زند 
و گلدان هاي اهدايي را غبارروبي مي کند. مادر 
شهيد روي يکي از اين گلدان ها با مرواريدهاي 
کوچک پالستيکي نام پسرش را نوشته است. 
مثل منجق دوزي مي مان��د که به جاي پارچه 

روي اين گلدان مشکي خوش نشسته است. 

وسايل اهدايي مادر ش��هيد کاوه در دو بخش 
قرار داده ش��ده اند. در يکي از اين بخش ها که 
اتاقتکي تقريباً شش، هفت متري است، تابوتي 
پوشانده شده در ميان پرچم کشورمان در ميان 
گلدان هاي اهداي مادر ش��هيد احاطه ش��ده 
است. هشت الي 9 گلدان سفالي نسبتاً بزرگ 
دور تا دور تابوت را گرفته اند. روي ديوار اتاقک 
هم قاب تصاوير شهيد محمدعلي کاوه نصب 
ش��ده اس��ت. روي يکي از قاب ها نوشته شده 
است: تمامي گلدان هاي موجود در اين غرفه و 
داخل موزه توسط خانم محبوبه غضنفري مادر 
گرامي شهيد واال مقام محمدعلي کاوه تزئين و 
به گنجينه آثار شهداي چيذر اهدا شده است. 

شهدايخمسهسادات
سيد بهروز جوزي و س��يد عليرضا جوزي دو 
برادر شهيد س��يد محمد جوزي هستند که 
تعدادي از وسايل اين دو شهيد نيز در گنجينه 
شهداي چيذر به نمايش درآمده است. بهروز 
متولد س��ال 1330 در س��ال 64 به شهادت 
رسيد و عليرضا هم که متولد سال 52 بود، در 
اول مردادماه 1367 در سن 15سالگي شهيد 
شد. آنهايي که دوستدار سفرهاي راهيان نور 
هس��تند، به حتم با زيارتگاه شهداي خمسه 
س��ادات آش��نايي دارند. همان پنج رزمنده 
ش��هيدي را مي گويم که در يک وسيله نقليه 
به همراه تعداد زيادي از همرزمانش��ان مورد 
اصابت يک گلول��ه خمپاره ق��رار گرفتند، اما 
انگار اين گلوله مأمور بود ت��ا از ميان آن همه 
رزمنده، فقط اين پنج بچه س��يد را برگزيند و 

آسماني کند. 
لباس و کارت هاي شناس��ايي س��يد صاحب 
محمدي از ديگر شهداي واقعه خمسه سادات 
و همينطور مهدي محمدي برادر سيد صاحب 
در ويترين شهيدان جوزي قرار داده شده است. 
سيد صاحب و سيد مهدي به فاصله چند روز از 
هم به شهادت رسيدند و خبر شهادتشان پشت 
سر هم به خانواده شان داده شد. در گفت وگويي 
که چند سال پيش با خانواده شهيدان محمدي 
داشتم، عنوان مي کردند وقتي از مراسم تشييع 
پيکر سيد مهدي برگشتند، خبر شهادت سيد 
صاحب به آنها داده شد. سيد داوود طباطبايي، 
سيد مهدي موس��وي و سيد حسين حسيني 

ديگر شهداي خمسه سادات هستند. 
سردارسربهزير

سردار حاج اسماعيل معروفي معروف به سردار 
سر به زير را هم در نمايشگاه مي بينيم. پاتوق 
حاج اسماعيل گلزار ش��هداي بهشت زهرا و 
همين گنجينه ش��هداي چيذر اس��ت. براي 
اولين بار حدود 11 س��ال پيش او را در خانه 
شهيد بهشت زهرا ديدم. سرداري که در جريان 
عمليات کربالي يک مجروح مي شود و براي 

هميشه قدرت تکلمش را از دست مي دهد. 
حاج اس��ماعيل را بايد متواضع ترين س��ردار 
جن��گ بدانيم. فرمان��ده گردان عم��ار آنقدر 
متواضع و س��ر به زير اس��ت که در ن��گاه اول 
باورت نمي ش��ود روزي فرمانده��ي گرداني 
خط ش��کن را بر عهده داشته است. فريادهاي 
اين س��ردار خاموش روزگاري نه چندان دور 
لرزه به اندام دش��من مي انداخت، اما حاال در 
برابر سؤال هايي که از او مي پرسم، فقط لبخند 
مي زد و سرش را پايين مي اندازد. در بخشي از 
نمايشگاه، يونيفرم پاسداري جانباز معروفي با 
سردوشي س��رداري اش قرار داده شده است. 
اگر خوب نگاه کنيم، نه اين سردوش��ي ها که 
خود حاج اس��ماعيل معروفي ارزشمندترين 
گنجينه اي اس��ت که مي تواند براي يک ملت 

به يادگار بماند. 

گزارشخبرنگار»جوان«ازنمايشگاهنهضتمردميجمعآوريآثارشهداودفاعمقدس

گنجينه اي زنده در نمايشگاه جنگ

دي�دنويلچربدونسرنش�ين،حس
غريبيب�هآدممنتقلميکن�د.خدا
ميدان�دالس�تيکهايکمب�اداين
ويلچرچندس�التمامحک�مپاهاي
جانب�ازهاش�ميراايف�اميکردن�د.
باهمکجاه�ارفتهاندوچ�هروزهايي
راپش�تسرگذاش�تهاند.شايدکمي
خيالپردازانهباش�د،امانميدانمچرا
احساسميکنمدلاينويلچرفلزي
برايصاحببهش�تياشتنگشده

جدول

پاسخجدولشماره5366

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5367

  
123456789101112131415

1   
2
3  
4
5
6
7
8 
9
10  
11
12
13  
14
15 

ازباالبهپايين
   1- ورزشگاه - مشايعت نظامي     2- هماورد- کسی که اموال دزدی شده را می خرد - نودمين سورۀ قرآن کريم

   3- پرحرفی-پايتخت اردن – گياه تاجريزی - نشانه   4- نانخورش – مولد الکتريسيته - قيمت بازاري   5- امام 
صادق عليه السالم فرموده اند: هر کس سوره ... را هر شب يا هر روز قرائت نمايد، از زيارت کنندگان حضرت محمد 
)ص( خواهد بود – کفايت کننده- فرمانده بدن    6- ش��هری نزديک اردبيل – اخاذی و گوشبری- درياچه اي در 
آفريقا   7- صدويازده- بازی قهوه  خانه  های قديم - شهري در حومه مشهد   8- طايفه کم حرف – چراگاه – از 
اسامی بانوان - منقار پرنده   9- تيمی در فوتبال آلمان – وسيله برف روبی - مظهر نرمي   10- ظرف چايخوری – 
کيسه کنفی - ضمير اشاره جمع   11- سه کيلو – پارتيزان - گرو گذارنده    12- غذای نذری-  نقره  ای- صاعقه

13- بت جاهلی – شهری معروف در ترکمنستان- آهسته خودمانی - کلمه تنفر   14- نوعی آشپزخانه - تنبلي و 
سهل انگاري کردن - خانه آذري    15- حمله ناگهاني به دشمن - کنايه از درآمد کم اما هميشگي

ازراستبهچپ
  1- جمله دعايی به معنی روان های ما فدای او باد   2- جهنم – حسينيه ای تاريخ ساز در شميران - جوانی 3- خط 
کش مهندسی- نژاد ما- س��تاره - اش��تباه غيرارادي لفظي  4- عبادان امروزی– ارفاق – واحد سيگار 5- بازنده 
شطرنج- از وسايل ارتباطی - دريا   6- کبوتر صحرايی- شايع ترين اختالل کروموزومی در انسان- از شهدای بنام 
سال های دفاع مقدس  7- حمام يک نفره – يار بيل-  گردنه کوه  8- صابون خياطی – پايتخت بنگالدش – امتياز 
ورزشی - بنده و شما  9- جانشين شاه – محل ذخيره اندوخته دنيوی – امر به يافتن  10- از اقليت های مذهبی 
– رنگی از خانواده سفيد – مأيوس و دمغ  11- همين ستون! – سازمان پيمان آتالنتيک شمالی – قربانگاه حاجيان  
  12- درون دهان- تنگه بين جزيره سيس��يل و خاک اصلی ايتاليا- بنيانگذار سلسله ساساني   13- دوستي - 
جوانمرد - افسون حيوانات گزنده - جانشين او   14- پشت سر هم - پزشک مخصوص فرعون - ميداني قديمي در 

تهران    15- مثلي کنايه از وقت تدارک امري سپري شدن

123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

1 5 7 9
5 8 9 2

1
6 1 7 9
3

9 6
7 4

8 2
5 3 6

421357896
675891432
983624517
264183759
739465128
158972643
396518274
812749365
547236981


