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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

وادی کتاب

صادق متولد هش��تم آبان 1368  در بخش 
عرب بوران شهرس��تان گالیكش اس��تان 
گلس��تان بود. هم اينك مزار او در روستاي 
»ينق��اق« همین شهرس��تان محل زيارت 
دوستان ش��هید و راه شهداس��ت. معرفي 
اجمالي شهید شیبك، اول کتاب به صورت 
شناسنامه اي آمده است. بعد از آن بي هیچ 
توضیح اضافه اي، نويسنده فصول کتاب را 
آغاز مي کند و با روايتي داس��تاني، صادق و 

زندگي اش را به خواننده معرفي مي کند. 
فصل اول، با روايت همس��ر ش��هید و نحوه 
آشنايي و خواس��تگاري صادق از همسرش 
شروع مي شود. چون روايت داستاني است، 
خواننده ابت��دا در خص��وص ماهیت راوي 
و مقط��ع زماني که او رواي��ت مي کند گیج 
مي شود. کم کم رشته کار به دست خواننده 
مي آيد و با قلم رواني که نويسنده دارد، خود 
را درون داس��تان احس��اس مي کند و با آن 

همراه مي شود. 
»س��كینه با مادرم در تبريز تماس گرفت. 
آنها هم نظر من برايش��ان مه��م بود و در 
صورت موافقت من، مخالفتي نداش��تند. 
فكرم بدجور درگیر ش��ده بود. آقا صادق 
ارتش��ي ب��ود و زندگ��ي کردن ب��ا چنین 
شخصي مشكالت خاص خودش را داشت 
که نمي شد به راحتي از کنارشان گذشت. 
آقا نعمت از محل زندگي و محل کار صادق 
تحقیق کرد. نظرش در م��ورد اين ازدواج 

مساعد بود.«
رواي��ت راوي هاي کت��اب ترتی��ب زماني 
ندارند. پس از آشنايي با نحوه خواستگاري 
و ازدواج شهید ش��یبك با همسرش که در 
فصل يك آورده ش��ده اس��ت، در فصل دو 
به ن��اگاه به زمان تولد ص��ادق برمي گرديم 
و از زبان پ��درش، قصه روز تولد و ش��رايط 
و خانواده اي که ص��ادق در آن دنیا آمده را 
مي خوانیم. صادق اهل يكي از روس��تاهاي 
استان گلستان بود و در خانواده روستايي و 
مذهبي رش��د و نمو يافته بود. با هم بخشي 
از همی��ن فص��ل از کتاب را ک��ه مربوط به 

بیماري صادق در هش��ت ماهگي و شفاي 
او با توسل خانواده به امام رضا)ع( مي شود 

را مي خوانیم:
»برادر و خواهرهاي صادق را به مادرش��ان 
س��پردم، صادق را در آغ��وش گرفتم و به 
طرف ضري��ح بردم. ازدح��ام جمعیت مانع 
مي شد که به ضريح نزديك شوم. صادق را 
روي دست هايم باال بردم: يا ضامن آهو، من 
پسرم رو اين همه راه آوردم که شما شفاش 
بدي، ما رو از اينجا ناامی��د برنگردون. . . در 
همین حین نفر جلويي بچه را از من گرفت 
و به جلويي اش داد، همی��ن طور صادق رو 

دست ها جلو رفت تا به ضريح رسید...«
شهید صادق شیبك بعد از رسیدن به دوران 
بزرگس��الي، به خاطر عالقه اش به خدمت 
در نظ��ام، وارد ارتش مي ش��ود و دوره هاي 
سخت تكاوري را پشت سر مي گذارد. او در 
تیپ 65 نوهد مش��غول مي شود و دهم تیر 
1392، در سن 24س��الگي رخت دامادي 
به تن  و زندگي مش��ترکش را آغاز مي کند. 
يك زندگي شیرين اما کوتاه مدت که تنها 
دو سال و چند ماه ادامه مي يابد و صادق با 
حضور در جبهه دفاع از حرم، فروردين 95 

در حلب به شهادت مي رسد. 
کتاب ت��كاور کم حجم اس��ت و تنها س��ه 
فصل دارد، در همین س��ه فصل داس��تان 
زندگي مردي را مرور مي کنیم که در زمانه 
نامردي ها و ظلم و ستمي که به مسلمانان 
و مستضعفین مي شود، راه و رسم مردانگي 
را مي پیمايد و داوطلبانه و مش��تاقانه، براي 
دفاع از حريم اهل بیت و مسلمان ها به ديار 
غربت مي رود و همانجا نیز پاياني قهرمانانه 

براي زندگي 27ساله اش رقم مي زند:
»به خودم که آمدم، قطره هاي اشك کاغذ را 
خیس کرده بود. عاطفه سرش پايین بود و 
شانه هايش مي لرزيد. دنیا در نظرم تیره و تار 
شده بود... در همین حین صداي گريه يسنا 
بلند ش��د. به اتاق رفتم. يس��نا را از گهواره 
بیرون آوردم و در آغوش فش��ردم. دخترم 

يادگاري بود از همسرم.« 

خاطراتي از سردار شهيد محمدباقر منصوري در گفت وگوي »جوان« با خانواده و همرزمش

پاسدار نمونه كردستان عاشق امام و شهادت بود 
  غالمحسين بهبودي

س�ردار ش�هيد محمدباقر منصوري از جمله 
شهداي اس�تان کردستان اس�ت که برخالف 
بسياري از شهداي اين خطه از کشورمان، عالوه 
بر حضور در جبهه هاي غرب کشور، به جبهه 
جنوب نيز رفته و رزمندگان را در آن منطقه از 
جبهه ها ياري رسانده بود. شهيد منصوري که 
متولد سال 43 در بيجار بود، از سن 15سالگي 
ارتباط و هم�كاري افتخ�اري اش را با س�پاه 
شهرش آغاز و پس از دو سال سربازي در ارتش، 
مجدداً به سپاه ورود کرد و تا شهادتش در سال 
1371، در اين نهاد انقالبي خدمت کرد. اخالق، 
پش�تكار و منش ش�هيد منصوري به گونه اي 
بود که در س�ال 1367 به عنوان پاسدار نمونه 
از وي تقدير به عمل آم�د. در گفت وگويي که 
با خانواده و همرزمانش انجام داديم، خاطرات 
کوتاهي از وي را تقدي�م حضورتان مي کنيم. 

   
فاطمه احسني مادر شهيد

  عشق به امام
پس��رم محمدباقر س��ال 1343 در بیجار به دنیا 
آمد. از همان کودکي قانع و بي ادعا بود. اگر از من 
بپرسند بارزترين خصوصیت اخالقي اش چیست، 
مي گويم خیلي صبور و ش��كیبا بود. کمتر حرف 
مي زد و سعي مي کرد کسي را از خودش نرنجاند. 
در عین ساکتي، پر جنب و جوش بود؛ براي انجام 
هر کاري پیشقدم مي شد. اعتماد به نفِس زيادي 
داش��ت. من و پدرش به ياد نداريم که او مشكل 
جدي براي ما ايجاد کرده باشد. چون ذات خوبي 
داشت و خوب هم تربیت شده بود، ما را به خواندن 
قرآن و پی��روي از حضرت امام تش��ويق مي کرد. 
خیلي به حضرت امام عالقه داشت. مي توانم بگويم 
عاشق امام بود. وقتي انقالب پیروز شد، پسرم فقط 
14سال داشت. ما در يك استان و شهر دورافتاده 
نسبت به مرکز قرار داشتیم، اما محمدباقر خیلي 
زود جذب انقالب ش��د و همیش��ه مي گفت اگر 
دس��ت ها و پاهايم را قطع کنند، دس��ت از ياري 
امام خمیني)ره( بر نم��ي دارم. آن قدر خودش را 
گرم فعالیت هاي انقالبي و کار در سپاه کرده بود 
که وقتي از او مي خواس��تیم کمي هم به خودش 
و کارهاي شخصي اش فكر کند، مي گفت: »مگر 
حضرت امام با آن سن و س��الش به فكر خودش 
اس��ت و براي خودش کار مي کند ک��ه من با اين 

قدرت و قوه جواني فقط به فكر خودم باشم؟«
  حمله به مأمور شاه

پسرم زمان انقالب مقطع راهنمايي بود و مدرسه 
ش��اپور درس مي خواند. يكي از دوستانش بعدها 
برايمان تعريف کرد: »محمدباقر يكي از نیروهاي 
پرتحرك و پرتوان مدرسه بود. بیشتر اعتصاباتي 
که در مدرس��ه رخ مي داد، يك��ي از پايه ريزهاي 
اعتصابات در آن زمان او بود. يادم اس��ت شعاري 
به اين مضمون مي داد که »تا انتقام نگیريم س��ر 
کالس نمیريم«. فكر کنم اواي��ل دي ماه بود که 
ش��هید محمدباقر منصوري و تع��دادي ديگر از 
دانش آموزان را به دلیل اعتصابات مكرر از مدرسه 
اخراج کردند، وقتي  از مدرسه بیرون آمديم، شهید 
منصوري گفت بیايید برويم شیشه سینمايي را 
که فیلم مبتذل پخش مي کند بش��كنیم. ما هم 
با آجرهايي که در دست داشتیم، تابلوي سینما 
را پايین آورديم و شیش��ه هاي آن را شكس��تیم 
تا اينكه به چهارراه رس��یديم. آنجا ي��ك راننده 
ژاندارم��ري پايی��ن مي آمد، ش��هید منصوري و 
تعدادي از دانش آموزان جلوي ماشین آن شخص 
را گرفتند. محمدباقر به طرف راننده رفت و گفت 
بگو مرگ بر شاه، راننده از گفتن خودداري کرد. 
شهید منصوري با تكه سنگي که در دست داشت 
به شیشه ماشین آن شخص زد و شیشه ماشین را 

شكست و راننده ژاندارمري فرار کرد.«
علي اصغر منصوري پدر شهيد

  پاسدار نمونه
بع��د از پیروزي انقالب و تأس��یس س��پاه، چون 
محمدباقر س��ن کمي داش��ت، ابت��دا به صورت 
افتخاري با سپاه بیجار همكاري مي کرد. بعد که 
به سن سربازي رسید، اقدام کرد و از طرف ارتش 
به خدمت سربازي اعزام ش��د. پسرم بعد از اتمام 
خدمت نظام وظیفه، بالفاصله به خدمت س��پاه 
درآمد و در لباس سبز پاس��داري در پايگاه هاي 
عملیاتي کردس��تان به مبارزه ب��ا گروهك هاي 
ضدانق��الب پرداخ��ت و خیل��ي زود لیاق��ت و 
شايس��تگي اش را در س��پاه به نمايش گذاشت و 
به عنوان قائم مقام و جانش��یني گردان عملیاتي 
حسین آباد شهرستان س��نندج مشغول خدمت 
شد. پسرم از بدو حضورش در سپاه، ديگر خودش 
را کامالً وقف انقالب کرده بود. هر جا که نامي از ضد 
انقالب مي آمد، محمدباقر خود را آنجا مي رساند و 
با آنها مبارزه مي کرد. آن قدر در کارش جدي بود 
که ديگر خودش را فراموش ک��رده بود. از طرفي 
توان رزمي ذاتي داشت و آن طور که همرزمانش 
مي گفتند در عملیات ه��اي مختلف قابلیت هاي 
زيادي از خود نشان مي داد. مجموع خدماتي که 
محمدباقر انجام داد، باعث شد در سال 1367 به 
عنوان پاسدار نمونه برگزيده ش��ود. بعد از پايان 
جنگ تحمیلي، کردس��تان همچنان ناآرام بود. 
پسرم با عزيمت به تیپ يك ويژه شهرستان سقز 

يكي از نیروهاي فعال اين تیپ شد. 
  خبر ارتحال امام

جنگ که تمام ش��د، هرچند منطقه ما همچنان 
آلوده ب��ه وجود ضد انقالب ب��ود، ولي محمدباقر 
توانست نفسي تازه کند و به فكر تشكیل خانواده 
بیفتد. من و مادرش هم آستین باال زديم و پسرم 

در همان شهرستان سقز ازدواج کرد اما به دلیل 
عدم تفاهم فكري و اخالقي آن وصلت يك سال 
بیشتر طول نكشید و منجر به طالق شد. پسرم با 
تمام وجود خود را وقف انقالب کرده بود و به امام 
و سپس مقام معظم رهبري عشق مي ورزيد. سال 
1368 که خبر رسید حضرت امام فوت کرده اند، 
محمدباقر بس��یار ناراحت ش��د. با ش��نیدن اين 
خبر س��ريع خود را به تهران رس��اند و در مراسم 
تشییع پیكر امام شرکت کرد. بعد که به کردستان 
برگش��ت، آدم ديگري ش��ده بود. با شنیدن خبر 
جانش��یني مقام معظم رهبري خیلي خوشحال 
شد اما پسرم خودش را جامانده قافله شهدا و امام 
خمیني)ره( مي دانست. بنابراين با جديت بیشتري 
به مبارزه با ضد انقالب پرداخت و عاقبت در سال 
1371 پس از سال ها ايثار و از خودگذشتگي در 
چهارم مهرماه ساعت چهار بعدازظهر حین عملیات 
و تعقیب گروهك هاي ضدانقالب خودروي حامل 
پسرم به دره سقوط کرد و او به آرزوي ديرينه اش 

که شهادت بود، رسید. 
  آخرين ديدار

يادم است محمدباقر تنها يك روز قبل از شهادتش، 
براي ديدار با ما و اقوام به شهر بیجار آمده بود. همه 
را دور خودش جمع کرد و با ماشیني که با خودش 
آورده بود، مادرش را بیرون برد. همسرم مي گفت 
آن روز داخل ش��هر همه خیابان ه��ا را دور زديم 

تا جايي که خس��ته شدم و گفتم پس��رم به خانه 
برگرديم اما محمدباقر رو به من کرد و گفت: »مادر 
صبر کن! شايد اين آخرين ديدار باشد.« فرداي آن 
روز، صبح زود بیدار شد، نمازش را خواند و رفت. 

بعدازظهر همان روز به شهادت رسید. 
حميد منصوري برادر شهيد 

  کتابخانه محمدباقر
وقتي انق��الب اوج گرفت، ب��رادرم ترك تحصیل 
کرد و در تمامي تظاهرات و راهپیمايي ها شرکت 
فعال داش��ت. همچنین مردم را علیه رژيم ش��اه 

تحريك مي ک��رد. از هم��ان زم��ان وارد مبارزات 
شد و به نیروهاي انقالبي پیوس��ت و شبانه روز در 
صحنه هاي انقالب در مس��اجد و اماک��ن به طور 
مستقیم حضوري فعال داشت. محمدباقر در پخش 
اعالمیه ه��ا و عكس هاي امام)ره( نقش بس��زايي 
داشت. بعد از انقالب مي خواست وارد سپاه شود، اما 
به خاطر سن کمش موفق نشد و به صورت افتخاري 
در کتابخانه س��پاه خدمت کرد.  برادرم به مطالعه 
عالقه زيادي داش��ت. کتاب هاي��ي نظیر مفاهیم 
قرآن، کتاب هاي مذهبي و همین طور کتاب هايي از 
شهیدان مطهري و بهشتي را مطالعه مي کرد. حتي 
يك کتابخانه شخصي داشت که در آن 500 جلد 
کتاب نگهداري مي کرد. برادرم به ورزش هاي رزمي 
و کوهنوردي عالقه داشت. در نماز جمعه شرکت 
مي کرد و در ماه رمضان کالس هاي فوق العاده براي 
بچه هاي مذهبي مسجد برگزار و همیشه توصیه 
به خواندن نماز اول وقت مي کرد. در تشییع پیكر 
شهدا شرکت مي کرد و در خواندن ادعیه هاي ديني 
در مسجد حضوري فعال داشت. سرانجام در سال 

1360 در 17 سالگي به جبهه رفت. 
  مجروحيت پي در پي

هدف ب��رادرم از جبهه رفتن دف��اع از ارزش هاي 
اسالمي بود. محمدباقر خودش را مطیع امام)ره( 
مي دانس��ت و فتواي ام��ام)ره( راجع ب��ه جهاد را 
تبلیغ  و خودش هم عم��ل مي کرد. مي گفت من 
به عنوان يك سپاهي اين را وظیفه شرعي مي دانم 
و تا آخرين قطره خونم مي جنگم. شهید در سال 
1361 عضو فعال سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
شد. در شهريور 1362 دوباره به جبهه اعزام شد. 
عالوه بر رشادت هايي که در جبهه هاي نبرد داشت 
در پشت جبهه هم از هیچ کوششي دريغ نمي کرد 
و با توجه به تخصص خاصي که در زمینه آموزش 
نظامي داشت، به آموزش نظامي نیروهاي بسیج و 
س��پاه مي پرداخت. در تاريخ پانزدهم آبان 1362 
در منطقه عملیاتي سومار به علت اصابت ترکش 
به ساق پاي راست مجروح شد که بعد از چند روز 
استراحت در بیمارستان به منزل منتقل شد و بعد 
از اس��تراحت کوتاه دوباره به جبهه هاي س��ومار 
برگشت. بار ديگر در يك درگیري ديگر در منطقه 
عملیاتي سومار در تاريخ سیزدهم دي 1362 به 
علت اصابت ترکش به ران پاي چپش مجروح شد. 

محسن ميرزايي همرزم شهيد
  ايثار به خاطر سرباز مجروح

روحیه ايث��ار محمدباقر به حدي ب��ود که حاضر 
مي ش��د خودش را ب��ه خاطر آس��ايش ديگران 
متحمل رنج و زحمات کند. ي��ك روز در میدان 
تیر، يكي از س��ربازها تیر خورد. مس��ئول میدان 
اجازه نمي داد که سرباز تیر خورده را به بیمارستان 
انتقال دهند و مي خواست مشخص کند چه کسي 

او را زخمي کرده است. 
در اي��ن هنگام ش��هید محمدباق��ر منصوري به 
خاطر آنكه س��رباز درد زي��ادي را تحمل نكند و 
جان س��الم به در برد، به مس��ئول میدان گفت 
شما فرض کنید من او را زدم، اجازه بده سرباز را 
زودتر به بیمارستان ببرند. مسئول میدان گفت تو 
مس��ئولیت او را قبول مي کني؟ محمدباقر بدون 
اتالف وقت قبول کرد و س��رباز را برداش��ت و به 
بیمارستان برد. اما متأسفانه آن سرباز فوت کرد. 
شهید محمدباقر منصوري به خاطر همان موضوع 
چند ماه بازداشت شد.  محمدباقر پشت قرآني که 
همیشه تالوت مي کرد، نوش��ته بود »خدايا رزق 
من را ش��هادت قرار بده«. باقر عاشق شهادت بود 
و س��ال ها در پي آن، کوه هاي غرب و بیابان هاي 
جنوب را طي کرده بود. عاقبت هم خدا شهادتش 
را سال ها بعد از اتمام دفاع مقدس نصیبش کرد و 
سرانجام در چهارم مهرماه سال 71 در درگیري با 

ضد انقالب به شهادت رسید. 

معرفي کتاب تكاور، زندگينامه
 داستاني شهيد مدافع حرم سروان صادق شيبک

تك تيرانداز ماهر
  زهرا محمدزاده

ارتش جمه�وري اس�المي اي�ران در دف�اع از حري�م اهل بيت)ع(، چند ش�هيد 
داد که س�روان صادق ش�يبک يك�ي از اين ش�هدا ب�ود. وي ک�ه دوران تكاوري 
را در ارت�ش گذران�ده ب�ود، ب�ه عن�وان ي�ک ني�روي ورزي�ده و تک تيراندازي 
ماهر، اس�فند94 راهي جبه�ه دفاع از ح�رم ش�د و 31 فروردي�ن  95 در منطقه 
زي�دان حلب ب�ه ش�هادت رس�يد. کت�اب »ت�كاور« زندگينام�ه داس�تاني اين 
ش�هيد بزرگوار اس�ت که به قل�م ثريا منصور بيگي و توس�ط انتش�ارات س�وره 
س�بز منتش�ر ش�ده اس�ت. معرفي اين کت�اب را تقدي�م حضورت�ان مي کنيم. 

هدف برادرم از جبهه رفت�ن دفاع از 
ارزش هاي اس�المي ب�ود. محمدباقر 
خودش را مطيع امام)ره( مي دانست 
و فتواي ام�ام)ره( راجع ب�ه جهاد را 
تبليغ  و خ�ودش هم عم�ل مي کرد. 
مي گفت من به عنوان يک سپاهي اين 
را وظيفه ش�رعي مي دانم و تا آخرين 
قطره خونم مي جنگم. شهيد در سال 
1361 عض�و فعال س�پاه پاس�داران 
انقالب اس�المي ش�د. در ش�هريور 
1362 دوب�اره ب�ه جبهه اعزام ش�د

محمدباقر پشت قرآني که هميشه تالوت 
مي کرد، نوش�ته بود »خداي�ا رزق من را 
ش�هادت قرار بده«. باقر عاشق شهادت 
بود و س�ال ها در پ�ي آن، کوه هاي غرب 
و بيابان ه�اي جن�وب را طي ک�رده بود. 
عاقبت هم خدا شهادتش را سال ها بعد 
از اتم�ام دفاع مق�دس نصيب�ش کرد و 
س�رانجام در چهارم مهرماه سال 71 در 
درگيري با ضد انقالب به شهادت رسيد
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