خط مقدم

ابوجهاد
(صد خاطره از عماد مغنیه)

روایتیداستانیومستنداز تشكیلیگان
موشكیایرانبامحوریتزندگی
شهیدطهرانیمقدم

پدیدآور:سیدمحمدموسوی
ناشر:روایتفتح
تعداد صفحات106:

پديدآور :فائضهغفار حدادی
تعداد صفحات 528:

بچهها من فكرمیكنم ما باید
دستمون روی زانوی خودمون باشه.
امروز اگه جرئت نكنیم این تجهیزات
روباز كنیم و درست كنیم ،دیگه شاید
هیچ وقت دیگه هم این كارو نكنیم.
اسلحهدشمنامروزرویشقیقهیزن
و بچهی ماست .چشم اون مادری
كه با هر آژیر قرمز بچهشو بغل میكنه
و از ترس میلزره ،به ماست .حتی
اگه موشكایی كه ما میزنیم نتونه
جلویبمبارانهاروبگیرهاماهمهتون
میدونین كه یه دلگرمی بزرگیه برا
مردم.

یكبار ازش پرسیدم« :با این اوضاع
كه خیلیها دنبال سرت هستن ،از
مرگنمیترسی؟»
آرامش همیشگیاش جواب
با همان
ِ
داد« :به نظرم اینكه از بچهها بخوام
در عملیاتها با مرگ بازی كنند و
خودمازمرگبترسم،یهجورخیانته».

همقسم

شهیدفتحیشقاقی كیست؟

(زندگی ّام یاسر ،همسر
شهید عباس موسوی)

پدیدآور:حسنخامهیار
ناشر:شاهد
تعدادصفحات293:

پدیدآور :عبدالقدوساالمین
مترجم:احمدنطنزی
تعدادصفحات350:

شهید فتحی شقاقی در دفاع از تشیع،
و مردود دانستن تهمتهای ناروا به
آن ،در كتاب «السنة و الشیعة» تالش
فراوانی كرده تا عموم اهل تسنن را با
دیدگاههای علمای بزرگ اهل سنت
و رهبران حركتهای اسالمی معاصر
آشنا كند.اومیگوید:
«...هرانسانمسلمانومتعهدبایددر
برابر عوامل تفرقهافكن واكنش نشان
دهد .برخی افراد سعی میكنند از
فتواهایشیخاالسالمابنتیمیهبرضد
شعیان سوء استفاده كنند و آنان را به
كفر و خروج از دین امت متهم نمایند.
در نتیجه تكفیر شیعیان ،به انقالب
اسالمی ایران ضربه بزنند كه اصل
نكتهدرهمینموردنهفتهاست»!!

 ...او میداند كه امام خمینی به
خانمها نگاه نمیكند و درچهره هیچ
زنی حتی در كمتر از ثانیهای خیره
نمیشود .در همان لحظه این نیت
را كرد كه اگر او همراه سیدعباس به
شهادت خواهد رسید ،امام لحظهای
به چهرهاش نظركند و او این نگاه
را عالمتی برای اطمینان قلبی خود
بشمارد.
 ...او در حالی كه محمد را بین
دستانش گرفتهبود ،به امام نزدیك
شد و سوز حسرت فراوان چشمانش
را به نگاه امام گره زدهبود .منتظر آن
عالمت بود .همینطور كه به امام
نگاه میكرد ،دید كه امام دستش
را بر بدن محمد كشید و پس از آن
بالفاصله نگاهش را به امیاسر دوخت
و لبخندیزد...

گمشدۀ مزارشریف
معمار محبت

پدیدآور:سعیدعاکف
ناشرُ :ملک اعظم
تعداد صفحات474:

پدیدآور:عبدالقدوساالمین
مترجم:زهراعباسیسمنانی

ناشر :موسسه فرهنگی و هنری مرکز
اسنادانقالباسالمی
تعدادصفحات248:

درطی 5سالی کهبهعنوانمترجمبااو
در لبنان کار کردم ،هرگز کلمهی «من»
را از زبان او نشنیدم .تا آنجا که در
توانداشت کارهایخیریرا کهانجام
میداد ،پنهان میکرد و اگر دیگران
متوجه آن کار میشدند ،نمیگفت که
«من»آنراانجامدادهامبلکهمیگفت
«ما» آن را انجام دادهایم.

خدا حافظ ساالر

(خاطرات پروانه چراغ نوروزی همسر
سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی)

پدیدآور:حمیدحسام
ناشر :انتشارات2 ۷
تعداد صفحات448

آنقدر با جغرافیای شهر دمشق آشنا
بودیم که نیازی به راهنمایی ابوحاتم
نبود .خودمان هر بار به سمتی
میرفتیم .به پستهای ایست و
بازرسی که میرسیدیم ،امین به
مأموران سوری میگفت« :خانوادۀ
ابووهب هستیم ».عکسالعمل
مأموران این پستها هم در نوع
خودش جالب بود .تا اسم «ابووهب»
میآمد به عالمت احترام و البته قبول،
خبردارمیایستادندوهمراهبالبخندی
که حاکی از الفت و ارادتشان بود،
دست روی چشمانشان میگذاشتند و
بهعربیمیگفتند«:علی َعینی».

مجموعه روزی روزگاری
قاسم سلیمانی

(جلد اول هجوم به تهاجم)؛ جستاری در خاطرات
حاجقاسمسلیمانی

پدیدآور:عباسمیرزایی
ناشر :یازهرا
دوره  2جلدی

مـن صورتـم سـوخت ،مقـداری ترکـش
ریـز بـه صورتـم خـورد ،مهـدی پایـش
زخمـی شـد و عمـدۀ مـا زخمهـای
یکـه حداقل
کوچکی برداشـتیم؛ درحال 
زخم آن صحنه باید قطع شـدن کامل
پا می¬بود .هیچکس تصور نمیکرد ما
زنـده باشـیم.
بـا انفجار این ماشـین ،همزمان پشـت
سـر ما از جادۀ آسـفالت احمد متوسلیان
بـا ماشـین رسـید و قبـل از آن یـک
آمبوالنـس بـرای نجات مـا آمد که رفت
روی مین و همۀ سرنشـینان آن کشـته
شـدند.
بعدبچههارسیدندومارامنتقل کردند
به بیمارسـتان دزفـول و این آخریـن روز
عملیاتفتحالمبینبود.

رفتم کنارش .حرفی را که توی دلم
مانده بود بهاش گفتم ،و گفتم :حاج
آقا چرا چند وقتی نمیری ایران که
هم یه قدری به خودت برسی ،هم به
خانوادهات؟
هرگز یادم نمیرود؛ سرش را بلند کرد.
خیره شد توی چشمهام .دستش
را گرفت به سمتی که طالبان بودند.
گفت:اگرنبوداسالمجعلیوخطرناک
این پدرسوختهها ،مطمئن باش
همین کار رو هم میکردم.

