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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

معرفی کتاب

ممکن است برای نسل سوم و چهارم انقالب 
دنی��ای جوانانی ک��ه تلویزی��ون و اینترنت و 
ماهواره نداشتند، درک کردن افکار و اعتقادات 
و دغدغه هایشان کمی غریب و نامأنوس باشد. 
هنر حمید حسام آن است که تالش کرده این 

میراث داری را خوب به مقصد برساند. 
کتاب  »هفتاد و دومی��ن غواص«  در 12فصل 
نوشته شده اس��ت. مضامین هر فصل از رمان 
از فصل های دیگر مجزاس��ت. یعنی همه آنها 
در خاط��رات جنگ غرق نش��ده اند. موج اول 
»بچه سرگذر « کودکی های کریم در همدان 
را به تصویر می کش��د؛ کودکی هایی آکنده از 

خاطرات شیطنت آمیز و زندگی در شهر. 
»من به خاطر قدبلند و قلچماق��م به »کریم 
هرکول « معروف بودم و بقیه هم از این اسم های 
بامسما داشتند. اکبر، پسر شیر قصاب چاق و 
قلمبه و پ��رزور بود و به��ش می گفتیم »اکبر 
تپل«. برعکس او رضا و مرتضی را »نی قلیان « 
صدا می کردیم و چون دوقلو بودند می گفتیم 
این دو تا با هم یک نفرند. الغر و ترکه ای مثل 

نی قلیان.«)ص23(
موج دوم ش��رح نوجوانی این جانباز اس��ت و 
روایت س��ردرگمی هایی در پیدا کردن راه و 
مسیری که باعث می شود از سیم های خاردار 
نفس گیر عبور کند. این اثر در حقیقت بیش 
از آنکه داستان هایی از جنگ باشد، مسیری از 
تکامل شخصیتی فردی به نام کریم است که 

تنها قهرمان روایت ماست. 
»باغ پاتوق همه طایفه پی سوده بود. هر جمعه 
به ب��اغ می رفتیم و من تا وقتی که خورش��ید 
پشت کوه الوند بیفتد و هوا تاریک شود، توی 
آب بودم. ظرف یک ماه توی مس��یر آب »دره 
گرگ « شنا یاد گرفتم و به قدری به آب و شنا 
دل بس��ته ش��دم که توی خیال هم از آب که 
بیرون می آمدم، دست هایم را چپ و راست به 
حالت شنا حرکت می دادم. خواب و خوراکم 

شده بود شنا.«)ص39(
»هفت��اد و دومین غ��واص« به م��ا می گوید 
که جن��گ چگونه از م��س وجود ی��ک بچه 
شهرس��تانی بازیگوش، طال می سازد تا جایی 

که یکی از نامداران جنگ می شود. 
»هنوز عکس العملی از سوی منافقین ندیده 
بودیم. شب از نیمه گذش��ته بود و هوا تاریک 
و مردم آواره کم و بیش از س��مت اس��الم آباد 
غرب می آمدند و از شانه های خاکی جاده رد  
می شدند. همانجا، داخل تنگه با هادی فضلی 
، محمد خادم و سعید یوسفی مشورت کردم. 
نظر من این بود که جلوتر نرویم و درگیری را 
شروع نکنیم تا مردم آواره سپر بالی ما نشوند. 
نظر آنان هم چنین ش��د که با همین آرایش 

بمانیم تا دشمن جلوتر بیاید.«)ص621(
این کت��اب انبوهی از اطالع��ات جغرافیایی، 
تاریخی، سیاسی و جنگی را به ذهن مخاطب 
سرازیر می کند که نش��ان از مزیت این کتاب 
نس��بت به رمان هایی است که از تخیل صرف 

زاییده شده اند. 
در کتاب هفتادودومین غواص، انتقال مفاهیم 
با اهمیت و اساسی مجال لفاظی و خیالپردازی 
برای نویس��نده را بس��ته اس��ت. از همین رو 
حس��ام  مس��تند روایی خود را به ساده  ترین 
شکل ممکن بیان کرده است؛ گویی که مردی 
میانس��ال در جمعی آش��نا برایم��ان خاطره 

می گوید. 
این اثر را بای��د بخوانیم، نه ب��رای لذت بردن 
بلکه برای فهم کردن بره��ه ای از تاریخ که در 
برابر هجمه های وارده بر آن بی دفاع هستیم. 
حمید حس��ام نویس��نده کتاب در مورد این 
اثرش می گوید: » هفتادودومین غواص یکی 
از بهترین کتاب های من است که با بسیاری از 
آثارم برابری می کند و از آنها هم باال تر است.« 
الزم به ذکر اس��ت که چاپ س��وم این اثر به 

تازگی روانه بازار شده است. 

نگاهی به مجاهدت های شهيد مهران عزيزانی از دفاع مقدس تا جبهه مقاومت در گفت وگوی »جوان « با پسر شهيد

جامانده قافله شهدا با آغوش باز به استقبال شهادت رفت
   آرمان شريف

ش�هيد مه�ران عزيزان�ی از جن�س ش�هادت 
ب�ود؛ از جنس ش�هدای دفاع مق�دس با همان 
اخ�اص و ايث�ار. در گمنام�ی در س�خت  ترين 
ش�رايط کار می کرد و بدون هيچ توقعی فقط به 
دنبال گرهگش�ايی و جهاد بود. حاج مهران در 
دوران دفاع مقدس در جبهه  ها حضور مس�تمر 
داش�ت و پس از جنگ ني�ز فعاليت هايش را در 
جبهه مقاومت ادام�ه داد و در نهايت در س�ال 
1398 به دس�ت تروريس�ت های جبهه النصره 
به ش�هادت رس�يد. برادر بزرگش، رضا نيز در 
دفاع مقدس به ش�هادت رس�يده بود و ايثار و 
ش�هادت در خانواده ش�ان ام�ری آش�نا ب�ود. 
محم�د عزيزانی، پس�ر ش�هيد در گفت وگو با 
»جوان « از روحيه خس�تگی ناپذير حاج مهران 
و از فعاليت های مداوم و مستمرش�ان در جبهه 
مقاوم�ت می گوي�د ک�ه در ادام�ه می خوانيد. 

        
ش�هيد مهران عزيزانی متولد چه سالی 
بودند و چندسال س�ابقه حضور در دفاع 

مقدس را داشتند؟
حاج مه��ران در اصل عم��وی من بودن��د. پدرم، 
ش��هید رضا عزیزانی س��ال 1364 پنج روز قبل از 
اینکه من به دنیا بیایم به ش��هادت می رسند. حاج 
مهران دو س��ال بعد زمانی که من دو ساله بودم با 
مادرم ازدواج کردند. حاصل ازدواجشان سه فرزند 
اس��ت. من از روز اول که چش��م باز کردم ایشان را 
بابا صدا  کردم. ایش��ان متولد سال 1348 و از پدرم 
کوچک تر بودند. برای حضور در جبهه از 14 سالگی 
شناسنامه  شان را دست کاری کردند و به کردستان 
رفتند. در کردس��تان از ناحیه پا مجروح ش��دند و 
پس از کردستان به جنوب رفتند و تا اواخر جنگ 

در جنوب ماندند. 
پس از جنگ نيز در لشکر 27 ماندند؟

بله، پس از جنگ هم پاس��دار لشکر 27 بودند. بعد 
که بحث سوریه پیش آمد، خیلی زود راهی شدند. 
اولین اعزامشان سال 90 یا 91 بود. تازه اوایل جنگ 
سوریه بود که ایشان به این کش��ور رفتند و در راه 
مبارزه با تروریست های س��لفی کار  کردند. پس از 
داعش هم در سوریه حضور داشتند. جبهه النصره 
ایشان را از قبل شناس��ایی کرده بود و به شهادت 
رساند. تا س��ال 1398 در س��وریه بودند و شش، 
هفت سال به طور کامل در سوریه حضور داشتند. 
در سوریه هم مسئولیت های مختلفی بر عهده شان 
بود. به قول فرماندهان حاج مهران آچار فرانسه بود 
و اگر جایی کار گیر می کرد، حاج مهران کار را انجام 
می داد. در نهایت اتفاقی که بای��د می افتاد، افتاد و 

ایشان را به شهادت رساندند. 
اگر بخواهيد ايشان را به لحاظ ويژگی های 
اخاقی و رفت�اری توصيف کني�د، حاج 

مهران چطور آدمی بودند؟
ایش��ان عزت نف��س خیل��ی باالی��ی داش��تند. 
توانمندی هایشان در کار هایی که به ایشان سپرده  
می شد در حد اعال بود. در کارهای مدیریتی، اجرایی 
و هرجایی که نیاز ب��ود اگر کاری ب��ه حاج مهران 
سپرده  می ش��د، او به قدری کار را خوب مدیریت 
می کرد که همیشه می گفتیم مدیریت در خونشان 
است و از کالبدش��ان بیرون نمی رود. در مدیریت 
بحران  عالی بودند. در بد ترین و سخت  ترین شرایط 
بهترین تصمیم  ها را می گرفتند و الحق واالنصاف 
کار را خیلی خ��وب جلو می بردند. س��ال ها مداح 
اهل بیت بودند، هیئتی داشتند و از پامنبری های 
قدیمی حاج منصور بودند. راه هیئت حاج منصور 
را ایشان به من نشان داد. در مناسبت های مختلف 
دست من و تمام خانواده را می گرفتند و به هیئت 
می بردند. حتی اگر وس��یله نقلیه هم نداش��تیم با 

آژانس به هیئت های حاج منصور می رفتیم و این 
هیئت رفتن هیچ وقت ترک نمی شد. در کار نظامی 
بحث شجاعت کاماًل بر ایش��ان غالب بود. از لحاظ 
شجاعت خارق العاده بودند. حاج قاسم گفته بودند 
باید شهید باشی تا شهید شوی و زندگی دنیوی آدم 
باید شهادت گونه باشد. ایشان کامالً اینگونه زندگی 
می کرد. در بحث های مالی دنیا برای ایشان پشیزی 
ارزش نداشت. اگر میلیارد ها تومان پول جلویشان 
می گذاشتید برایش ارزشی نداشت. در زمان حیات 
هر چیزی که دس��تش می آمد را س��عی می کرد 
ببخشد. خیلی سال پیش یک بار به ایشان گفتم اگر 
همین االن یک میلیارد تومان به شما بدهند چه کار 
می کنید، گفت 999 میلیون تومانش را می بخشم 

و یک میلیونش را اگر مادرت وسیله ای الزم داشت، 
برایش آن وسیله را می خرم. اصالً دنبال چیزی برای 
خودش نبود. اصاًل دنبال مادیات نبود و طوری نبود 
که بخواهد بگوید می روم زمین و ملک می خرم.کاًل 
در وادی دنیا نبودند. تمام زندگی شان را دیوانه وار 
دنبال بحث شهادت بودند. نه اینکه شهادت برایشان 
فعلی باش��د که حتماً بخواهند به آن برسند، بلکه 
ایشان ش��هادت را واقعاً دوست داش��تند و یکی از 
اهدافش بود. می گفت باید طوری کار کنی که برای 
س��رت جایزه بگذارند نه اینکه بروی و خودت را به 
کشتن بدهی. در یک کاری که انجام می دادند اسم 
مستعارشان شهیدی بود. خیلی در مقوله شهادت 

ثابث قدم بود تا به آن برسد. 
اينطور که مش�خص اس�ت ايشان خيلی 
پای کار بودند و خستگی ناپذير به فعاليت 

می پرداختند؟
حاج مهران در کار کردن فوق العاده بودند و روحیات 
خاص خودشان را داشتند. اگر کار را شروع می کردند 
حتماً باید آن را به پایان می رساندند. محال بود کاری 
را نیمه کاره ر ها کنند. این روحیه ایثارشان بود که 
حاج مهران را به اینجا رساند. در یک برهه با یکسری 
ش��رکت های اقتصادی کار می کردند. معموالً این 
شرکت  ها شب های عید به کارمندهایشان عیدی 
و هدیه می دهند ولی ایشان یک هدیه هم به خانه 
نمی آورد. همه را جمع و بعد بین کارمندان تقسیم 
می کرد. شهید از سال 90 تا 98 مستمر در جبهه 
مقاومت حضور داش��ت. گاهی ایش��ان یک سال 

به یک س��ال در س��وریه می ماندند و بعد به خانه 
می آمدند. اینکه در آن س��ن کم با م��ادرم ازدواج 
کردند بزرگ ترین ایثارش��ان بود. ایشان از همان 
جوانی روحیه ایثار و فداکاری را داشتند و با گذشت 
زمان مدام آن را تقویت کردند. در نهایت جواب ایثار 

و فداکاری هایشان را گرفتند. 
ايشان سابقه جانبازی هم داشتند؟

ایش��ان جانباز بودند و ترکش کنار نخاعشان و در 
دس��ت و کتف ش��ان بود. پایش��ان نیز تیر خورده 
بود. زم��ان جنگ بح��ث تخریب را داش��تند و در 
این راه جانباز شده بودند. در سوریه هم چند باری 
پیغام آمده بود که تروریس��ت  ها دنبال ترورش��ان 
هستند. قبل از اس��ارت و شهادت ش��ان با مادرم 
تماس گرفتند که برای زیارت به س��وریه بروند و 
بعد با همدیگر برگردند و ش��ب عید تهران باشند. 
تروریست های جبهه النصره در قسی القلب بودن 
بدتر از داعشی  ها هستند. ایشان در حال آمدن بودند 
که تروریست های سلفی جاده را می بندند و ایشان 
را اسیر می کنند و به شهادت می رسانند. شهادت 
ایشان اس��فند س��ال 1398 اتفاق افتاد و آخرین 

شهید آن سال بودند. 
پيکرشان به وطن بازگشت؟

پیکرش��ان را هنوز تحویل نداده ان��د و باج خواهی 
زیادی می کنند. در همان اس��فند ماه اعالم کردند 
که حاج مهران شهید شده اند. چون تنها بودند که 
به اسارت تروریست  ها درآمدند خیلی معلوم نشد 
پس از اس��ارت چه اتفاقی افتاده است. حاج مهران 
اشراف کاملی به منطقه داشتند و قطعاً تروریست  ها 
ایشان را می شناختند. دقیقاً 24 ساعت آن جاده را 
بستند،  ایشان را به اسارت درآوردند و بعد جاده را 

باز کردند. 
برای شما يا مادرتان سخت نبود که شهيد 
تا اين اندازه درگير مسائل غيرمادی بودند؟

آنقدر در خانواده ما چنین اتفاقاتی افتاده که دیگر 
برایمان عادی ش��ده اس��ت. همچنی��ن این بحث 
کاماًل اعتقادی  اس��ت و همه مان آن را پذیرفته ایم. 
ما خودمان هم سعی می کنیم در راهی قدم برداریم 
که آخر و عاقبتش به همین راه ختم بشود. روحیه 
جهاد و شهادت در خانواده مان عادی است و همه مان 
همیش��ه آمادگی این را داش��تیم که یک روز خبر 
شهادت حاج مهران را بش��نویم. من برای شهادت 
ایشان اصاًل ناراحت نشدم، چون واقعاً به چیزی که 
می خواستند، رسیدند. از وقتی خبر شهادت ایشان 

را دادند تا همین لحظه من حتی یک بار هم پیراهن 
مشکی نپوشیدم. حتی اگر پیکر ایشان را هم بیاورند 
باز هم پیراهن مشکی نمی پوش��م. وقتی می بینم 
خودشان از ش��هادت در این راه خوشحال هستند 
دیگر چرا من ناراحت باشم. تمام خانواده مان چنین 
اعتقادی دارند. وقتی خبر اسارتشان را به پدربزرگم 
دادم، اولین جمله ایش��ان این بود که به چیزی که 
می خواست رسید. ایش��ان در گیالن هم مراسمی 
گرفته بودند. پدربزرگم در مراسم شهید در گیالن 
در خاطره ای گفت که با شهید به زیارت  رفته بودند و 
آنجا حاج مهران به پدرش می گوید آقاجان االن برای 
شما زیارتنامه می خوانم و ش��ما هم قول بده برای 
ش��هادتم دعا کنی. بابا همه جا در محوریت بود. در 
مسافرت  ها و برنامه هایش همه جا محور اصلی بود. 
هر سال عید بدون استثنا جنوب بود. از سال 1372 
که من بچه بودم و هنوز ویرانی های خرمشهر باقی 
بود، ما عید ها به جنوب می رفتی��م. از آن زمان این 

احساس را داشت که این راه را باید تا آخر برود. 
درب�اره شهادتش�ان ب�ا ش�ما و مادرتان 

صحبت کرده بودند؟
بله، حتی ایش��ان جایی را که باید دفن  می ش��دند 
از قبل مش��خص ک��رده بودند. باالی س��ر یکی از 
دوستانش��ان همیش��ه خالی بود و می گفتند اگر 
روزی شهید شدم که می دانم می شوم، اینجا جای 
من است و پیکرم را جای دیگری نبرید. دوست شان 
ش��هید یونس عطای��ی از همرزم��ان دوران دفاع 
مقدس شان هستند که از کودکی با همدیگر بودند. 
قطعاً حاج مهران دوس�تان شهيد زيادی 

داشتند؟
خیلی، ما یک عکس داریم ک��ه از آن عکس همه 
دوستانشان شهید شده اند و فقط ایشان مانده اند. 
اگر شما فیلم های ایشان را در سوریه ببینید، متوجه 
خواهید ش��د در حال و هوای خودش نیست. یک 
اکانت اینستاگرامی هم برای شهدای مدافع حرم 
درست کرده بودند و نام خودش��ان را هم جامانده 
گذاشته بودند. تمام زندگی شان در جهاد و شهادت 

خالصه شده بود. 
در گمنام�ی ه�م کار خودش�ان را انجام 

می دادند؟
واقعاً نش��ان دادن خودش برایش مهم نبود. حرف 
و عملشان کاماًل یکی بود و اصاًل دنبال نشان دادن 
خودش��ان یا ریاکاری نبودند. فقط دنبال این بود 
ببیند کجا کاری گیر کرده ی��ا روی زمین مانده تا 
انجام بده��د. با اخالص تمام کارهایش��ان را انجام 
می دادند. وقتی به ایش��ان می گفتند اینجا بیشتر 
به شما نیاز داریم، حاج مهران می گفتند اینجا حاج 
حسین اس��داللهی اس��ت. با حاج حسین دوستی 
نزدیکی داشتند. پشت سر همدیگر هم به شهادت 
رسیدند. حاج حسین که بیمارستان بودند من به 
مالقاتش��ان رفتم و تصویری با بابا صحبت کردم. 
در حال دویدن بودند و منطقه را توجیه می کردند. 
پدرم آخرین شهید سال 98 و حاج حسین اولین 
شهید سال 99 بودند و اینجا هم اینگونه دوستی شان 

را ادامه دادند. 

معرفی کتاب » هفتاد و دومين غواص«

 مستندی روایی 
از خاطرات جانبازکریم مطهری

  مبينا شانلو
با گذش�ت چهار دهه از انقاب اسامی و تغيير نس�ل ها، امکان تحريف اطاعات 
به حداکثر خود رس�يده اس�ت. نس�لی که در دهه س�وم و چهارم انقاب متولد 
ش�ده هيچ خاطره ای ازجنگ و بالطبع انقاب ندارد و هجمه رس�انه های مختلف 
و نداش�تن ش�واهد برای مقابله با آن موجب ش�ده تا اين نس�ل به ي�ک پذيرش 
بی چ�ون و چرا در برابر ش�بهات و حمات برس�د. ام�ا آنچه حائز اهميت اس�ت، 
اين اس�ت که عرصه فرهنگ هي�چ گاه نبايد خال�ی از جهادگران�ی بماند که اين 
اس�ناد و ش�واهد را ثبت و ضبط می کنند؛چراکه بيش ازح�د در معرض فراموش 
ش�دن وکژتابی ها و برداش�ت های غلط هس�تند.  خاطرات جانباز کريم مطهری، 
فرمانده گردان غواصی جعفرطيار لشکرانصارالحس�ين در کتاب » هفتادودومين 
غ�واص« به قل�م حميد حس�ام به همت نش�ر ش�هيد کاظم�ی به چاپ رس�يده 
اس�ت تا نمونه ای بر اي�ن آثار باش�د. در ادامه ب�ه معرفی اين کت�اب می پردازيم. 

پدربزرگم در مراسم شهيد در گيان 
در خاط�ره ای گف�ت که با ش�هيد به 
زيارت  رفته بودند و آنجا حاج مهران 
به پدرش می گوي�د آقاجان االن برای 
ش�ما زيارتنامه می خوانم و ش�ما هم 
قول بده برای ش�هادتم دعا کنی. بابا 
همه جا در محوريت بود. در مسافرت  ها 
و برنامه هايش همه جا محور اصلی بود

ما ي�ک عکس داري�م ک�ه از آن عکس 
همه دوستانشان شهيد شده اند و فقط 
ايش�ان مانده اند. اگ�ر ش�ما فيلم های 
ايش�ان را در س�وريه را ببينيد، متوجه 
خواهيد ش�د در حال و ه�وای خودش 
نيس�ت. يک اکانت اينس�تاگرامی هم 
برای ش�هدای مدافع حرم درست کرده 
بودن�د و نام خودش�ان را ه�م جامانده 
گذاش�ته بودن�د. تم�ام زندگی ش�ان 
در جه�اد و ش�هادت خاصه ش�ده بود
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