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کودکان و سرنوشتها
انیس نقاش

کتاب «کودکان و سرنوشتها» ،بخشی از خاطرات «انیس نقاش» است که به قلم خود او به رشته تحریر درآمده و بعداًتوسط همسرش،
خانم بتول خدابخش ،به فارسی ترجمه شده است .انیس نقاش شخصیت شناختهشدهای در عرصه جهانی در دهههای گذشته است .او
که متولد سال  ۱۹۵۱در لبنان بود ،در دوره جوانی به سازمان دانشجویی جنبش فتح پیوست و از همان دوران جوانی ،مبارزه با رژیم اسرائیل
را آغــاز کــرد .او در طــول زندگی خود ،عملیاتهای زیادی را علیه اســرائیل و برخی اهداف دیگر برنامهریزی و اجــرا کرد .از جمله اهداف
دیگری که او در آن حضور داشــت ،برنامهریزی برای ترور شــاپور بختیار در فرانســه بود که به شکست انجامید .انیس نقاش در این کتاب
عالوهبر ذکر خاطرات دوران مختلف زندگی خود ،به روایت بخشی از برنامهها ،اقدامات و عملیاتهایش که برخی از آنها تأثیرات مهمی
در سیاست آن روز خاورمیانه و جهان داشته ،میپردازد .در این کتاب زوایای جدیدی از برخی وقایع و رویدادهای دهه گذشته در خاورمیانه
و مبارزات گروههای فلسطینی روشن میشود که برای مخاطبین تازگی دارد.

برشیازکتاب :مهمترین شعار ،شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر کارتر بود که نماد آمریکا محسوب میشد که از شاه حمایت کرده و در حال
آمادهشدنبرایاستقبالازاودرخاککشورشبود.اینکارش،نشان ٔهمنفیدالبرادام ٔهحمایتوبهنیتادام ٔهتوطئهبرضدجمهوریجوان
بود.همچنینشعارمرگبربختیار،آخریننخستوزیرشاهپیشازترکایراندادهمیشد.دلیلشعارایننبودکهاوآخریننخستوزیربود
و از ایران به اروپا گریخته بود ،بلکه بهدلیل اظهارات و مواضعی بود که هنوز از محل اختفای خود اعالم میکرد و تشکیل ارتش هوادار شاه با
هدفبازگرداندناوبهحاکمیتایرانرااعالممیکرد.حتیاووقاحترابهحدیرساندهبودکهمسئولیتبمبگذاریهاییراکههرازچندگاه
درتهرانوشهرهایدیگرصورتمیگرفتمیپذیرفتتابرعدم استقرار امنیتپس از انقالبتأکیدکند.

ستارههای سوخته

راهی به مجنون
جواد کالته عربی

«راهــی به مجنون» به قلــم جواد کالتــه عربی روایتــی از دوران
کودکی تا شهادت سیدعباس جوالیی ،فرمانده مهندسی رزمی
سپاه در زمان دفاع مقدس را به تصویر میکشد .کتاب «راهی به
مجنون» حاصل دهها ســاعت مصاحبه نویسنده کتاب« ،جواد
کالتهعربی»باخانواده،همکارانوهمرزماناینشهیدواالمقام
وپژوهشدرزندگیاواست.شهیدجوالییازجملهفرماندهانی
بودکهنقشاساسیدرساختونصبپلمعروفخیبرایفاکرد.
او قبل از شروع جنگ وارد سپاه میشود و با توجه به تجربیاتش
در کارهای ساختمانی و عمرانی به بخش مهندسی رزمی سپاه
مــیرود .نخســتین زاغههای مهمات ســپاه در غرب ،توســط او
ساخته میشــود .جواد کالت ه عربی پیش از این کتابهای «مگر
چشم تو دریاســت»« ،در هیاهوی ســکوت»« ،ماجرای عجیب
یک جشــن تولد» و ...را به انتشار رسانده است .وی همچنین در
عرصه تحقیق و پژوهش ســینما و تلویزیــون در آثاری همچون
فیلمسینمایی«ایستادهد رغبار»فعالیتداشتهاست.

حسین بهزاد
کتاب «ستارههای سوخته» روزنوشتهای یکی از رزمندگان
هشــت ســال دفــاع مقــدس از حضــورش در صحنههــای
مختلف جنگ هشــت ســاله اســت .گلعلی بابایی ،رزمنده
دیروز گردان مالک و نویســنده صاحبســبک ادبیات دفاع
مقــدس کــه در بســیاری از عملیاتهای لشــکر  ۲۷محمد
رسولاهلل(ص) حضور داشته ،عالو ه بر تصویر شرایط سخت
حاکم بر صحنههای نبرد ،به بیان حاالت و دغدغههای خود
و همرزمانش در این روزنوشــتها پرداخته است .محتوای
ایــن دستنوشــتها بهعنوان ســندی دســتاول و معتبر،
حتماً بخشی از روایت کارنامه عملیاتی گردان مالک نیز به
حســاب میآید .این روزنوشــتها به اهتمام حسین بهزاد،
پژوهشگر و نویسنده صاحبسبک حوزه تاریخنگاری دفاع
مقدس و همکار آقای بابایی در تاریخنگاری نبردهای لشکر
 ،۲۷تنظیم و آماده چاپ شده است.

ایستاده تا همیشه
فاطمه وفاییزاده

کتاب «ایســتاده تا همیشــه» به تدوین و تنظیم «فاطمه وفایی» حاصل گفتوگوهای مفصلی با همرزمان جاویدنشــان احمد
متوسلیان است که هرکدام پس از معرفی خود و نقششان در حوادث کردستان و جبهههای غربی ،نسبت خود را با این سردار
پــرآوازه بازگــو کردهانــد؛ همرزمانــی که هر کدام از گوشــهای به جبهههــای حق علیه باطل شــتافتهاند و هرکــدام در نقطهای با
فرمانده پاشنهکشیده ،قاطع و رئوف ،تالقی کردهاند .همرزمانی که هرکدام «برادراحمد» را از زاویه خودشان روایت کردهاند.
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