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    زينب امجديان
س�ردار ش�عبان نصيري كه از يادگاران  هشت سال 
دفاع مق�دس بود، س�ابقه حضور طوالن�ي در جبهه 
مقاومت را نيز داشت. ابتدا به سوريه رفت و در دفاع 
از حرم و جهاد با تكفيري ها نقش مؤثر و برجسته اي 
ايفا كرد. اي�ن فرمانده جهادي در ع�راق نيز به دفاع 
از حرم اهل بي�ت )ع( پرداخت و با داعش�ي ها نبرد 
كرد. سرانجام در شب اول ماه رمضان سال 1396 در 
جريان عمليات آزادسازي موصل از اشغال تكفيري ها 
به شهادت رس�يد. آيين بزرگداشت دومين سالگرد 
شهادت اين شهيد مدافع حرم 28 خردادماه امسال 
در ح�وزه هنري س�ازمان تبليغات اس�امي برگزار 
و ط�ي آن از كت�اب مجموع�ه خاطرات اين ش�هيد 
رونمايي شد. كتاب »برايم حافظ بگير« نوشته زينب 
س�وداچي روايت زندگي سراسر اخاص و جهاد اين 
فرمان�ده گمنام اس�ت و حاصل گفت وگو ب�ا بيش از 
100 نفر از همرزمان، دوس�تان و نزديكانش از جمله 
سرلشكر حاج قاسم س�ليماني فرمانده سپاه قدس 
و ابومهدي المهندس فرمانده حشدالش�عبي عراق. 
اين كتاب در 344 صفحه از س�وي انتشارات شهيد 
كاظمي منتشر شده اس�ت. »جوان« با نويسنده اين 
كتاب گفت وگو كرده اس�ت كه در ادامه مي خوانيد.

    
آشنايي شما با ش�هيد نصيري چگونه شكل 

گرفت؟
دهه 70 كه من دانش آموز دوره دبيرستان مدارس شاهد 
بودم ايشان به مدرسه ما آمد. شهيد نصيري در رسيدگي 
به امور فرهنگي فرزندان شهدا اهتمام ويژه اي داشت و 
براي همين هم به مدارس ش��اهد مي رفت. در اين كار 
جمعي از فرزندان ش��هدا نيز با وي همكاري مي كردند. 
آن حضور در مدرسه زمينه ساز آشنايي من با ايشان بود. 
در امور تربيتي و فرهنگي تحت تأثير شهيد قرار گرفتم 
و مي توانم بگويم در اين زمينه حق استادي بر گردن من 
دارد. تأثير زيادي بر زندگي من داش��ت و مسير درست 
زندگي را به من نشان داد. مدتي بعد هم با فرزند ايشان 

ازدواج كردم و عروس اين خانواده شدم. 
اين كتاب اولين تجربه شما در نويسندگي بود 

يا تجربه ديگري هم داشتيد؟ 
اولين تجربه جدي من اس��ت. پس از ش��هادت ش��هيد 
نصيري سه كتاب با عنوان هاي »كريمانه«، »دليرانه« و 
»رايحه« را كار كردم. البته من اعتقاد زيادي به كار تيمي 
دارم. همه كارهايي كه تا به حال انجام داده ام نتيجه كار 

تيمي بوده است. 
خودتان س�راغ اين س�وژه رفتي�د يا صرف 
نسبت فاميلي يا همان رابطه استاد شاگردي 

شما را به اينجا رساند؟ 
اولين چيزي كه باعث شد سراغ اين كار بروم فرمايشات 
و تأكيدات رهبر عزيزمان مبني بر بيان س��بك زندگي 
ش��هدا و الگوپذيري جامعه از زندگي آنه��ا بود. من اين 
شهيد را از نزديك درك كرده بودم و با توجه به شخصيت 
منحصربه فردي كه در ايش��ان مي ديدم، بر خود واجب 
دانستم شهيد نصيري را به ديگران معرفي كنم.  با توجه 
به اينكه حاج شعبان از ش��هداي معاصر است، شناخت 
ابعاد مختلف و ويژگي هاي شخصيتي ايشان اين اميد را 
در دل ايجاد مي كند كه پس مي شود در شرايط امروزي 
هم اينقدر خ��وب بود. وقتي آرزوي خ��وب بودن ولو در 
ش��رايط بد در دل ايجاد ش��ود، آن وقت كتابي همچون 

»برايم حافظ بگير« مي تواند چراغ راه باشد. 
 به قول حاج قاسم سليماني شهيد نصيري مثل شيشه 
عطري است كه بايد دِر آن برداش��ته شود تا عطرش در 
جامعه منتشر شود. اين شهيد به دليل تواضع بااليي كه 
داش��ت تا پيش از شهادت شناخته نش��د و حاال وظيفه 
ماست كه او را به عنوان الگويي ناب معرفي كنيم. خواندن 
اين كتاب را به همه مردم س��رزمينم مخصوصاً جوان ها 
توصيه مي كنم. اين كتاب حاوي دستورات عملي، ساده 

و كاربردي در جهت رسيدن به تكامل است. قالب كتاب، 
طوري انتخاب شده است كه هر كس هرجاي آن را  باز 
كند، حتي اگر فق��ط دو صفح��ه اش را بخواند، نكته اي 
بياموزد. چيزي ك��ه بتواند به س��ادگي آن را در زندگي 

شخصي اش به كار بندد و ثمراتش را ببيند. 
اين كتاب ماحصل همكامي با چه كس�اني 

است؟ 
اين كتاب مختص گفته ها و برداشت هاي يك نفر نيست. 
يكي از محاسن كتاب اين اس��ت كه نزديك به ۱00 نفر 
دريافت خود را از شخصيت شهيد روايت كرده اند؛ افرادي 
با سن و جايگاه و حتي ديدگاه متفاوت و جالب اينكه در 
برخي مواقع، حتي كلماتي كه در مورد اين شهيد به كار 
مي بردند هم مش��ابه بود. ش��ايد اگر يك نفر مطالب را 
بيان كند، باورپذيري آن س��خت باشد، ولي وقتي ۱00 
نفر درباره موضوعاتي متفق القول باش��ند، انسان آن را 

راحت تر مي پذيرد. 
سبك نگارش كتاب چگونه است؟ 

من س��بك روايي را انتخاب كردم. تالشم بر اين بود كه 
در بيانات مصاحبه شوندگان تا حد امكان دخل و تصرفي 
كه منجر به تغيير محتوا شود، صورت نگيرد. اين كارم را 
سخت تر مي كرد. ويرايش متون با دقت نظر فوق العاده اي 
در چندين مرحله انجام ش��د.  در كار داستاني نويسنده 
ملزم نيست  سير حقيقي و واقعي را به صورت كامل حفظ 
كند و اجازه دخل و تصرف دارد. به همين دليل، البته با 
توجه به جايگاهي كه ايش��ان داشت بنا به ضرورت هاي 
امنيتي شايد مواردي از محتواي مصاحبه ها حذف شده 
باشد، ولي با اطمينان مي توانم بگويم محتواي خاطرات 
صددرصد حقيقي و ب��دون كوچك تري��ن بزرگنمايي 

است. 
تدوين كتاب چقدر زمان برد؟

نمي توانم بگويم اين كتاب ماحصل چند ساعت مصاحبه 
اس��ت، چون براي اين كار، يك تيم وقت گذاش��ته و دو 
س��ال تمام براي اين پروژه زمان صرف ش��ده است. اين 
كتاب روايتي است داستاني از زندگي سراسر اخالص و 
جهاد اين فرمانده گمنام كه در آن با بيش از ۱00 نفر از 
همرزمان، دوستان و نزديكانش مصاحبه شده است. اين 
كتاب در 344 صفحه توسط انتش��ارات شهيد كاظمي 

منتشر شده است. 
چرا نام »برايم حافظ بگير« را انتخاب كرديد؟ 

پيشنهاد خودتان بود؟
شهيد حاج شعبان نصيري به اشعار حافظ عالقه مند بود. 

در دورهمي ها گاهي براي اف��راد فاميل به حافظ تفألي 
مي زد و خاطره ماندگار آخرين مرتب��ه اي كه براي من 
تفألی ازحافظ گرفتند موجب نامگذاري اين كتاب شد. 

به عنوان نويسنده كتاب و با توجه به آشنايي 
ويژه ش�ما با اين ش�هيد فك�ر مي كنيد چه 
عوامل�ي در ش�كل گيري ش�خصيت ديني 
و انقابي ايش�ان بيش�ترين نقش را داشته 

است؟
به نظرم انقالب اس��المي و ش��خص حض��رت امام)ره( 
بيشترين اثر را در شكل گيري شخصيت ديني و انقالبي 
اين بزرگوار داشتند. سردار حاج ش��عبان نصيري كه از 
يادگاران  هشت س��ال دفاع مقدس بود در قرارگاه فوق 
س��ري نصرت نيز حضور مؤثري داش��ت و فعاليت هاي 
گوناگوني را در كن��ار فرماندهان اين ق��رارگاه از جمله 
سردار محمد باقري و س��ردار شهيد علي هاشمي انجام 
داد. ايشان پس از مدتي به لشكر 9 بدر رفت. مدتي در اين 
لشكر به فرماندهي شهيد اسماعيل دقايقي فعاليت كرد 
و با شهادت اين س��ردار در عمليات كربالي5 در جايگاه 
رئيس س��تاد اين لش��كر به فرماندهي حاج محمدرضا 
نقدي مشغول فعاليت ش��د. حاج شعبان نصيري با آغاز 
درگيري هاي س��وريه و عراق راهي دمشق، حلب،كربال 
و سامرا ش��د. ايش��ان حضور مؤثري در س��وريه داشت 
و رفاقت و نزديك��ي اش با فرمان��ده دالور نيروي قدس 
سپاه، س��ردار حاج قاسم س��ليماني باعث ش��ده بود از 
مش��ورت هاي او در عرصه هاي مختلف استفاده كند تا 
اينكه در منطق��ه عمومي تل عفر در غ��رب موصل و در 
ش��ب اول ماه مبارك رمضان ۱438 )حدود س��اعت 7 
عصر جمعه 5 خرداد ۱396( همراه جمعي از دوستانش 
طي عمليات آزادسازي »موصل« در كمين تله انفجاري 

داعش افتاد و به شهادت رسيد. 
مطالعه اين كتاب براي نسل هاي جوان كشور 

را چقدر ضروري مي دانيد؟ 
اين كتاب سبك زندگي انسان منحصربه فردي است كه 
توجه زيادي به جوان ها داشت. نس��لي كه جامعه عصر 
ظهور را تش��كيل مي دهد و تربيت نس��ل به عهده آنها 
خواهد بود، در كانون توجه ايشان قرار داشت، لذا خواندن 
كتاب براي همه جوان ها جالب و تأثيرگذار اس��ت. بعد 
از دوسال كار ش��بانه روزي براي اين شهيد به اين نكته 
رسيدم كه به قول خود ش��هيد بايد مراقب باشيم هدر 
نرويم و براي اصالح جامعه و رس��يدن به اهداف متعالي 

اول بايد از خودمان شروع كنيم. 

 همانطور كه حضرت آقا فرمود گفتن از س��بك زندگي 
ش��هدا نياز جامعه امروز اس��ت در زماني كه فاصله هاي 
طبقاتي هر روز بيشتر مي ش��ود و زياده خواهي عده اي 
موجب تضعي��ف گروه هاي مس��تضعف جامعه ش��ده، 
ساده زيستي و سبك زندگي ش��هدا كمك كننده است. 
وقتي بسياري دنبال پست، مقام و شهرت رفتند، زندگي 
كسي كه سال ها براي اين مملكت زحمت مي كشد و جان 
فدا مي كند، ولي حاضر نمي ش��ود دنبال گرفتن درجه 
برود و به قول حاج قاسم سليماني اصرار بر گمنامي دارد 
تلنگري خواهد بود كه اگر خوب به آن پرداخته ش��ود، 

نتايج مؤثري در پي خواهد داشت. 
چقدر براي نوش�تن كتاب هاي ديگر در اين 

زمينه انگيزه داريد؟ 
دوست دارم باز هم براي شهدا بنويسم. كارهاي بيشتري 
براي ش��هيد نصيري در برنامه هاي تيم ما قرار دارد كه 
ان شاءاهلل اگر خود شهيد نظر كند كارهاي خوبي خواهد 
شد. وسعت زندگي شهدايي چون سردار شعبان نصيري 
در قالب ي��ك كتاب نمي گنج��د. ايش��ان فعاليت هاي 
فرهنگي بسياري در كارنامه خود داشت. به همين دليل 
ما تنها به بازگويي بخش��ي از زندگي اين س��ردار اكتفا 
كرديم. اين كتاب قطره كوچكي از زندگي شهيد نصيري 
است و براي شناساندن ايشان كار زيادي در پيش داريم. 
يادم مي آيد يك بار در مصاحبه اي گفت: »چرا ش��هدا را 
آدم هايي بزرگ و دست نيافتني معرفي مي كنيد. من كه 
چيز غيرمعمولي در آنها نديدم. باور كنيد آنها آدم هاي 
معمولي اي بودند.« خودش ه��م همين طور بود. خيلي 
معمولي. مانند بقيه  آدم ها ناراحت مي ش��د، خوشحال 
مي شد، جواب تلفنش را اگر نمي دادي دلخور مي شد و 
قهر مي كرد، جوك مي گفت، مسافرت مي رفت، محبت 
مي كرد، عش��ق مي ورزيد، مي گف��ت و مي خنديد، فال 
حافظ مي گرفت و ... حاج شعبان درست مي گفت، شهدا 
را نبايد موجودات عجيب و غري��ب جلوه دهيم. همه  ما 
قابليت شهيد ش��دن را داريم، فقط اگر در درياي مواج 
آرزوهاي دنيايي غرق نشويم. ما هم مي توانيم هيچ وقت 
نميريم! جاودان ش��ويم با ش��هادت، اگر مشغول بازي 

نشويم. 
به ق��ول حاج ش��عبان: »آدم ها همانط��وري كه زندگي 
مي كنند مي ميرند، درست مثل دقايقي كه شهيد زندگي 
كرد و شهيد مرد.« درست مثل خودش! ما هم مي توانيم 
شهيد شويم، اگر بخوانيم حاج شعبان را... بفهميم حاج 

شعبان را... 
همانطور كه پيشتر گفتيد شهيد تأثير زيادي 
در زندگي ش�ما و ش�ناخت صحيح مس�ير 
زندگي تان داش�ت. به نظرتان با نگارش اين 

كتاب حق شاگردي را ادا كرديد؟
من تا اداي حق شاگردي نس��بت به استاد عزيزم شهيد 
حاج شعبان نصيري فاصله زيادي دارم حتي اگر تمام عمر 
مثل دو سال گذش��ته وقت بگذارم و كار كنم. اميدوارم 
مزد زحماتي را كه شهيد سال ها نسبت به من و آينده ام 
كشيدند با نوش��تن از زندگي ش��ان و شناساندن ايشان 
به نس��ل جوان و مخاطبان بدهم. اين امر براي من يك 
آرزوي دست نيافتني شده است كه شايد خيلي با تحقق 
آن فاصله داشته باشم. من اين كتاب را به محضر حضرت 
صاحب الزمان)عج( و رهبر عزيزم تقديم مي كنم. اميدوارم 
با نگارش و تدوين اين كتاب، قدم مؤثري در فضاي جامعه 
امروز به ح��د توان خود در عرصه ترويج س��بك زندگي 

شهدا برداشته باشم. 
فكر مي كنيد ادبي�ات چقدر مي تواند در اين 

فضاي جامعه تأثيرگذار باشد؟
همه با هم بايد براي كار تالش كنيم، البته عملكرد فعاالن 
فرهنگي  در وضعيت كنوني جامعه تأثيرگذار است. بايد 
براي مطالعه و كتابخواني از روش هاي خالقانه استفاده 
و در اين زمينه فرهنگ سازي شود. شيوه نگارش كتاب 
هم خيلي مهم است. كتاب بايد با توجه به نياز و سليقه 

مخاطب به شيوه هاي جذاب تأليف شود. 

چه اتفاقي افتاد كه زندگي شما تغييركرد؟
خواس��ت خدا بود كه شامل حالم ش��د. برزيل كشوري 
است كه بزرگ ترين و معروف ترين كارناوال هاي دنيا را 
دارد. از همه جا توريست ها براي گذران ساعاتي پر عيش 
و نوش راهي آنجا مي شوند. من هم كه تمام برنامه هاي 
لس آنجلس برايم تكراري و خسته كننده شده بود تصميم 
گرفتم راهي برزيل شوم. اين سبك زندگي و خوشگذراني 
برايم شيرين بود. هنگام رفتن خواهر بزرگم من را از زير 
قرآن رد كرد تا محفوظ باشم. از نظر من اين يك حركت 
خرافي بود. قرآن را از او گرفتم تا ببينم چه چيزي دارد 
و بتوانم خواهرم را از اين تفكر خرافي دور كنم. آن شب 
در هتل برزيل براي اينك��ه خوابم ببرد چند صفحه اول 
قرآن را خواندم تا رس��يدم به آيه اي از سوره بقره با اين 
مضمون كه خدا مي فرمايد:»اگر شما را شكي است در 
قرآن كه توسط يك انسان نوش��ته شده است مانند آن 
يك سوره بياوريد.« تعجب كردم انگار اين آيه تلنگري 
به ش��ك و ترديد من بود. نتوانستم بمانم. همان شب از 
هتل بيرون رفتم تا از آنجا دور باشم كه سر از جنگل هاي 
آمازون درآوردم. 40 شبانه روز آنجا بودم. قرآن را هر روز 
مي خواندم. دوس��وم قرآن را در اين مدت خوانده بودم. 

قرآن زندگي ام را زير و رو كرده بود. 
گويا براي ش�ناخت قرآن از اس�تاد يهودي 

دانشگاه هم كمك گرفتيد، درست است؟
 بله، براي فهم بيشتر به دانشگاه نزد دبير ادبياتمان رفتم 
كه عربي تدريس مي كرد تا از او درباره قرآن سؤال كنم. 
گفتم من محمد هستم. شما كه عربي درس مي دهيد در 
قرآن آمده است كسي نمي تواند مشابه اين آيات بياورد 
منظورش چيس��ت؟ گفت من يهودي هس��تم و اطالع 
دقيقي در اين باره ندارم ولي اين را مي دانم كه اگر كتاب 
قرآن شما نبود زبان عبري هم در طول تاريخ ازبين رفته 
بود. به واسطه ريش��ه ادبيات اين كتاب، زبان عبري هم 
محفوظ مانده است. من آن زمان متوجه شدم قرآن براي 
حفظ و نگهداري آمده تا انسان ها به تاريخ بپردازند چون 

تاريخ البراتوار انسان هاست. 
قرآن چطور سبك زندگي شما را تغيير داد؟

وقتي متوجه شدم قرآن كتاب الهي است تصميم گرفتم  
زندگي ام را تغيير بدهم چون قبل از آن فقط اسم مسلماني 
داشتم هرچند هيچ وقت اجازه نمي دادم كسي به مباني 
اسالم توهين كند. از آن به بعد بايد به عنوان يك مسلمان 
نماز مي خواندم و روزه مي گرفتم. چند روز بعد از بازگشت 
از جنگل هاي آمازون به خانه برگشتم. فهميدم بخشي از 
سفر من در ماه رمضان بوده است. تصميم گرفتم قضاي 
روزه هايم را بگيرم و روزه گرفتم. خواهرم گفت بيا ناهار 
بخور گفتم روزه ام. گفت چرا؟ گفتم خدا فرموده اس��ت 
اگر درماه رمضان نتوانستيد روزه بگيريد قضاي آن را به 
جا آوريد، ولي نماز خواندن بلد نبودم. خواهرم كسي را 
مي شناخت. معرفي كرد تا به من نماز ياد بدهد. در واقع 
من با نماز و روزه فرهنگ غلط زندگ��ي ام را تغيير دادم. 
مشروبات الكلي و آالت موسيقي را از خانه ام دور ريختم و 
خانه را پاكسازي كردم. دوستان از من مي خواستند تا به 
الس وگاس، كارناوال و پارتي هاي مختلف بروم ولي ديگر 

قبول نمي كردم. 
وسوسه هم مي شديد تا راهي را كه انتخاب 

كرده بوديد رها كنيد؟ 
خيلي س��عي مي ك��ردم تا با من��ش و س��بك زندگي 
قبلي ام كام��اًل فاصله بگيرم. در خانه همه مش��روبات و 
نوش��يدني هاي الكلي را دور ريخت��م و ديگر به محافل 

مختلط و گناه آلود نمي رفتم. يادم است يك بار به اصرار 
دوستان به كنسرت يكي از خواننده هاي مرد ايراني در 
لس آنجلس رفتيم. وس��ط ترانه خواني گفت ماشاءاهلل. 
يكمرتبه انگار تلنگري براي من باش��د يادم آمد كه  اي 
داد نماز عشايم را نخواندم! رفتم بيرون و نمازم را خواندم 
و برگشتم. هنگام ورود به س��الن كنسرت ديدم شرايط 
خوبي نيس��ت و همه حاضران دانسته يا نادانسته حكم 
خالقي كه من س��جده به او كردم را زير پا گذاشته اند. با 
خودم گفتم محمد اين درست نيست تكليف خودت را 
مشخص كن يا با خدا باش يا با اينها و از آنجا رفتم. اين 
تذكر و تلنگري از سوي خدا بود تا از فضاي گناه دور شوم 

و شيطان من را وسوسه نكند. 
شما با خواندن قرآن متحول شديد. به نظرتان 

صرف خواندن قرآن كافي است؟
 مسلماً خير، چون اگر خود من هم فقط به خواندن قرآن 
اكتفا مي كردم شايد داعشي خوبي مي شدم، زيرا خواندن 
قرآن بدون ش��ناخت ب��ه انس��ان اعتمادبه نفس كاذبي 
مي دهد تا هر برداشتي از مفاهيم و آيات آن داشته باشد. 
قرآن كتاب ويژه اي است و ذهن را به شبهات مي رساند 
تا درباره آنها تفكر داشته باشيم،لذا اگر جواب صحيح به 
سؤاالت و شبهات ايجاد ش��ده بدهيم راه درست را طي 
كرده ايم. من خودم براي فهم قرآن آن را 22 بار خواندم و 
هر بار احساس كردم مشكالت و سؤاالت ذهني ام بيشتر 
مي شود. در دانش��گاه يك اسالم شناس به من گفت اگر 
كس��ي مي خواهد درك دقيقي از قرآن داشته باشد بايد 
دو اصل را رعايت كند؛ يكي تاريخ و ديگري ش��أن نزول 
قرآن تا متوجه مفاهيم قرآني ش��ود. مثاًل در سوره بقره 
آيه ۱24 خدا مي فرمايد: » اي ابراهي��م ما تو را به عنوان 
پيامبر برگزيديم. حضرت ابراهيم فرمود اين رسالت به 
فرزندانم هم مي رسد؟« مفهومش برايم سخت بود ولي 
بعد از آن  متوجه شدم بايد سراغ اهل بيت و امامت و فهم 
تاريخي بروم تا چراهايي كه در ذهنم ايجاد شده است را 

برطرف كنم. 
كتاب�ي كه براي فه�م بهتر قرآن پيش�نهاد 

مي دهيد چيست؟
نهج البالغه كالم امام علي است؛ كتابي شريف و ارزشمند 
كه توصيه مي كنم خوانده شود ولي براي خود من خواندن 
آن خيلي س��خت بود. گاهي با يك خ��ط از نهج البالغه 
بغض گلوي��م را مي گرف��ت و گريه مي ك��ردم. كتاب را 
مي بستم و فردا شب دوباره آن را مي خواندم. واقعاً كشش 
مطالعه ادامه كتاب را در همان ش��ب نداش��تم. خيلي 
برايم مفاهيمش سنگين بود. خدا را شكر امروز تفاسير 

نهج البالغه به وفور و زباني ساده نوشته شده است. 
ش�ما گويا خاط�ره اي ه�م از ب�رادر مايكل 

جكسون داريد؟
يك بار در مس��ير كارم  همراه خانواده ب��ودم كه برادر 
بزرگ تر مايكل جكسون را ديدم. اسمش جرمي جكسون 
بود كه توس��ط امام جماعت ايالت شيعه شده بود. او در 
سنت ماريا سكونت داشت د.ر عين حال هم يك برنامه 
راديويي راه اندازي كرده بود و درباره اسالم با مردم امريكا 
حرف مي زد. او گفت برنامه من را ديدي؟ من از اين برنامه 
خيلي استفاده بردم و تأثيرات خوبي داشت. خوشحال 
بود كه توانسته بود براي آشنايي مردم امريكا با حقيقت 
اس��الم كاري كند، اما متأسفانه چند س��ال بعد به طرز 
مشكوكي كشته شد و مانند ادواردو آنيلي پزشكان حتي 
جسد او را بررسي نكردند تا علت مرگش كشف شود و او 

را سريع دفن كردند. 

 حاج قاسم گفت شهيد نصيري شيشه عطري است
 كه بايد دِر آن را برداشت

گفت وگوي »جوان« با زينب سوداچي نويسنده كتاب »برايم حافظ بگير« با موضوع سردار شهيد شعبان نصيری

»برايم حافظ بگير« حاوي دستورات عملي، ساده و كاربردي در جهت رسيدن به تكامل است

قرآن سبك زندگي من را عوض كرد
گفت وگوي »جوان« با رهيافته اي كه يك اتفاق مسير زندگي اش را تغيير داد

�ا

TU

NAAP03E- A
 D9CJ

  معصومه طاهری
 محمد عرب، مهندسي ايراني است كه خيلي ها او را به 
واسطه برنامه ماه عسل و روايت سرگذشت زندگي اش 
مي شناسند؛ كس�ي كه همراه خانواده از 14 سالگي در 
لس آنجلس زندگي كرده است. هرچند ايراني و مسلمان 
بود، اما به گفته خودش از اسام هيچ اطاعي نداشت  جز 
نامش كه محمد بود. محمد در طول سال ها زندگي و كار 
در امريكا به دليل شرايط و فضايي كه وجود داشت خود 
را به لذايذ دنيوي مشغول كرده بود تا اينكه در عنفوان 
جواني يك اتفاق مسير زندگي او را تغيير داد و به مدد 
قرآن و انس با آن محمد ديگري شد. به تازگي و به همت 
انجمن اسامي ش�هيد ادواردو آنيلي كتاب زندگي او 
نيز با نام»تولد در لس آنجلس« منتش�ر ش�ده است.


