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شیرینی آزادی خرمشهر
دراسارت رنج

رضا احمدی

روایتی نو از حماسه

«بوی باروت سوخته»
مجموعهای از آثار برگزیده نویسندگان زنجان
مجموعه داستان «بوی باروت سوخته» به کوشش سلمان
مـعرفی کریمی از سوی سوره مهر روانه بازار نشر شد .این مجموعه
کـــتاب آثـــار برگزیده تعدادی از نویســـندگان زنجان اســـت که به
همت حوزه هنری این استان تهیه شده است.
داســـتانهای «پایـــت را بـــردار» و «مـــن
مصطفی را نکشـــتهام» نوشـــته پریا دوستی،
«بوی باروت سوخته» نوشته محمود مرادی،
«انتهای خیابان فروردین کوچه بهار» نوشـــته
سیده زهره میرعیسی خانی« ،از شیار مگسک
کالشـــینکف» و «فرار از دره عسکران» نوشته
ســـلمان کریمی« ،جاوید» نوشته محمدعلی
خامـــه پرســـت« ،تپههـــای غربـــی» نوشـــته
ســـیدمهدی قلمـــی« ،آن روز بارانی لعنتی»
و «چهار پایه» نوشـــته مریم بیات «تبار و اتوبوس» نوشـــته رعنا بیگدلی در
این مجموعه داســـتان گنجانده شدهاند .در بخشـــی از داستان «بوی باروت
ســـوخته» میخوانید«:صدای گلولهای که مســـتقیم و چرخان به ســـویت
میآید ،مثل صدای سوت گلوله خمپاره یا توپ نیست که فرصت به زمین
افتـــادن یا حتی فکر کردن به تو بدهد .حتی اگر ســـرت در مســـیر گلوله قرار
نگرفته باشد ،بسامدهای کوتاه و بیشمار گلوله که هوا را میشکافد و پیش
میآید و برای مغز در حال متالشـــی شدن صدایی شبیه سوت دارد ،حس
کالیبر بزرگ فراری به ســـویت میآید؛ گلولهای که شاید ت ِه
نمیکنی .گلوله ِ
پوکه آن نشانی خودی دارد و همیشه کار خودش را میکند».

عکس  :ایسنا

تا دم دمای ظهر در خیابان امام پرســـه زدم .بـــا خودم کلنجار میرفتم که از
رهگذرها کمک بگیرم .داستانم را برایشان بگویم و خواهش کنم کمکم کنند
به تهران برســـم .اما هرچه میکردم غیرتم اجازه نمیداد .ظهر که شد برای
اقامه نماز به مســـجدی که در آن حوالی بود رفتم .نگهبان جلوی در مسجد
پســـرکی هم سن و ســـال خودم بود و خیلی زود با او رفیق شـــدم .داستانم را
برایش تعریف کردم و اینکه بیپول و آواره در اهواز گیر کرده ام .پسر مهربانی
بود ،با دوچرخهاش رفت از خانهشان غذا آورد و با هم خوردیم .گفت ناراحت
نباش ،برای نماز مغرب و عشـــا همین جا بـــاش ،میرویم با امام جماعت
مسجد که مرد شریفی است حرف میزنیم و او کمک میکند مشکل ات حل
بشود.
هنوز چند ســـاعتی تا غروب مانده بود .رفتم در شـــهر چرخی زدم و موقع
غروب به همان مســـجد برگشـــتم .با رفیقم که حاال اسمش هم یادم نیست
وضو گرفتیم و کنار هم به امام جماعت مسجد اقتدا کردیم .نماز که تمام شد
رفیقـــم پیش حاج آقا رفت و قصهام را برایش گفت .او هم گفته بود امشـــب
را در مســـجد بخوابـــم تا فردا فکری به حالم بکند .آن بنـــده خدا باز رفت و از
خانهشـــان برای هر دو نفرمان غذا آورد .شـــام را خوردیـــم و او هم پیش من
ماند که تنها نباشـــم .پسر خوش قلب و خونگرم و مهربانی بود ،خدا خیرش
بدهد .همه جان و لباسهایم کثیف شده بودند .در همان وضوخانه مسجد
لباسهایم را شستم و سرپایی هم آبی به تن و بدنم زدم و قدری حال و روزم
بهترشد.
صبح روز بعد ،امام جماعت مسجد نامهای به دستم داد و راهنمایی کرد
کـــه به فالن اداره و پیـــش فالن کس بروم و نامه را بـــه او بدهم تا کمکم کند.
نمیدانم کدام سازمان یا اداره بود .ترک دوچرخه رفیق تازهام نشستم و با هم
به آن اداره رفتیم و نامه را دادیم و هفتاد و پنج تومان که درســـت قیمت یک
بلیت یکسره قطار از اهواز به تهران بود  ،گرفتم .رفیقم با دوچرخهاش مرا به
ایستگاه راهآهن رساند و خداحافظی کرد و رفت .کارش را انجام داده بود و به
من سرگردان برای برگشتن به تهران کمک الزم را کرده بود.
با خودم فکر کردم اگر آن هفتاد و پنج تومان را برای خرید بلیت استفاده
کنم دیگر یک قران هم نخواهم داشت که در قطار یا میان راه که برای نماز و
استراحت توقف میکند نانی چیزی بخرم که از گرسنگی از پا درنیایم .بلیت
نخریدم و قاچاقی ســـوار قطار شدم .با مأموران قطار دائم موش و گربه بازی
میکردم که گیر نیفتم و مجبور نباشم پول بلیت بدهم .از این واگن به آن واگن
میرفتم و خودم را از چشـــمان آنها مخفی میکـــردم .داخل یکی از واگنها
اتاقک کوچکی بود که یک تانکر آب در آن جا داده بودند .جثهام کوچک بود و
توانستم تا موقع شب و تاریکی هوا پشت آن تانکر خودم را جمع و جور کنم و
از دست مأموران در امان باشم.
هوا که تاریک شد به خیال اینکه مسافران به خواب میروند و مأموران هم
دیگر در واگنها نمیچرخند وارد کوپهای شـــدم و روی صندلی ولو شدم .آن
قدر خســـته و کوفته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد و چقدر خوابیدم .فقط
حس کردم کسی شـــانه هایم را تکان میدهد .چشـــم که باز کردم دیدم هوا
روشـــن شده و مأمور قطار اســـت که صدایم میزند .پرسید ایستگاه قم سوار
شدهای؟ فهمیدم که قم را رد کردهایم و جواب دادم بله قم آمدم باال .گفت
پس قیمت بلیت تا تهران پانزده تومان اســـت .پانـــزده تومان خیلی بهتر از
هفتـــاد و پنج تومان بود .پول بلیت را پرداختم و با خیـــال راحت تا تهران در
همانکوپهنشستم.
به تهران که رسیدم راهی میدان انقالب شدم .آنجا اول به یک قهوه خانه
رفتـــم و صبحانه خوبی خوردم .بعد هم به ســـینما رفتم و یک فیلم دیدم و
قدری احوالم بهتر شد .بعد به فکر افتادم که خوب حاال چه؟ چه باید بکنم؟
دوباره برگشته بودم به روزها و زندگی قبل از اعزام به جبهه .روز از نو و روزی از
نو .شروع به خرید و فروش هرچه میتوانستم کردم .باید پول در میآوردم که
اقال بتوانم شکمم را سیر کنم .روزهای سختی بود ،سختتر از قبل .انگار مثل
قبل نمیتوانســـتم یا دل و دماغ کاسبی کردن نداشتم .بعضی روزها خوش
بودم و بعضی روزها بیدلیل با دیگران دعوا و مرافعه راه میانداختم.
ســـوم خرداد بود و روز آزادسازی خرمشهر .به پیشنهاد یکی از دوستانم با
هـــم به روزنامه اطالعات رفتیم که ویژه نامـــه روزنامه را بگیریم و بین مردم
پخـــش کنیم .فکر کنم پنج هزار صفحه آن ویژه نامـــه را گرفتیم و به خیابان
زدیم .هر کدام را پنج یا 10ریال میفروختیم .تا شب هرچه توانستیم فروختیم
و هوا که تاریک شد مابقی را مجانی میان مردم توزیع کردیم .در حدود 350
تومان نصیب من شـــد .فردای آن روز با آن پول چند صندوق نوشابه خریدم
و فروختم .پنج صندوق نوشـــابه را هم بهعنوان شیرینی آزادی خرمشهر به
مردم دادم .خیلی روز شیرینی بود .شادی و خوشی از سر و روی همه میبارید.
خرمشهر آزاد شده و به وطن بازگشته بود.

شرحی برجهاد ستوده پاسدار شهید محمد زهرابی

سفر سبز با لباس سرخ شهادت
علی تاجدی

سال ۱۳۴۰در دزفول و در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد به سبب عشق و عالقه پدرش به
پیامبر اکرم(ص) او را محمد نام نهادند .در عنفوان جوانی به نهضت امام خمینی(ره)
پیوســـت و در راهپیماییها و تظاهرات روزهای انقالب در دزفول حضور فعال داشت و
اعالمیههای حضرت امام را توزیع و روشـــنگری میکرد .در فروردین ماه ســـال ۱۳۵۹به
خدمت مقدس سربازی رفت و در اسفندماه سال ۱۳۶۰خدمتش پایان یافت .سپس به
عضویتبسیجدرآمدوبعداًکادرسپاهپاسدارانشوشدانیال(ع)شدودرعملیاتهای
مختلف شـــرکت کرد .در عملیات فتح المبین بهعلت رشـــادت ،او را بهعنوان فرمانده
گروهانوســـپسفرماندهگـــردانانتخابکردند.درعملیاتهـــایالیبیتالمقدس،
رمضان ،محرم و والفجر مقدماتی شـــرکت داشـــت .سرانجام در بهمن ســـال 1361در
عملیاتوالفجرمقدماتیدرمنطقهشیبمیسانعراقبهفیضعظیمشهادتنائلآمد
و 11سال بعد پیکر مطهرش تفحص و شناسایی و در تاریخ 28تیرماه سال ۱۳۷۲در گلزار
شهدایشوشدانیال(ع)بهخاکسپردهشد.

ëëشکارچیتانک
با آغاز جنگ تحمیلی ،محمد زهرابی
در روزهـ ــای اول جنـ ــگ بهعنـ ــوان یـ ــک
نیـ ــروی رزمنـ ــده در مناطق اندیمشـ ــک،
شـ ــوش و کرخه به دفاع از میهن اسالمی
میپـ ــردازد و در عملیات لشـ ــکر  21حمزه
سـ ــید الشـ ــهدا(ع) در منطقه غرب کرخه،
که منجر به زمینگیر شدن و مانع پیشروی
دشـ ــمن شـ ــد ،شـ ــرکت می کنـ ــد .در این
عملیـ ــات محمـ ــد زهرابـ ــی بهعنـ ــوان آر
پـ ــی جی زن توانسـ ــت خوش بدرخشـ ــد و
گلولههـ ــای آرپیجی زیادی شـ ــلیک کند

به نحوی که از شـ ــدت موج انفجار خون از
گوشهایش سرازیر شده و اغلب گلولهها
را به هدف می زند ،از آن به بعد به علت
دقت بسیار باال در پرتاب آرپیجی و شلیک
دقیق به تانکهای دشمن لقب شکارچی
تانک به او داده شد.پس از آن در عملیات
فتحالمبین و الی بیتالمقدس ،اقدامات
و رشـ ــادتهای کم نظیرتـ ــری از خود بروز
داد و سـ ــوار بـ ــر موتورسـ ــیکلت بههمـ ــراه
دوستش جلوتر از خاکریز نیروهای خودی
به دل تانکهای دشـ ــمن زده و با متوقف
کردن آنها نقش بسـ ــیار مهمی در پیروزی

رزمندگان اسالم ایفا می نماید.
ëëاعتمادبهمجاهدینعراقی
بهعلـ ــت تسـ ــلط بـ ــه زبـ ــان عربـ ــی،
مجاهدیـ ــن عراقـ ــی بـ ــا او انـ ــس خاصـ ــی
داشـ ــتند کـ ــه منجر بـ ــه اعتمـ ــاد دوجانبه
شـ ــد .این حسـ ــن اعتماد موجب استفاده
بیشترمجاهدین عراقی در جهت پیشبرد
اهداف جمهوری اسـ ــامی در دوران دفاع
مقدس شـ ــد و عدهای از آنها به عضویت
قرارگاه ب ه کلی سـ ــری نصـ ــرت درآمدند و
تحت نظر سرلشـ ــکر شهید علی هاشمی
بهکار گرفته شدند.
ëëفرماندهمنظم
شـ ــهید زهرایـ ــی در دوران زندگـ ــی
خود بسـ ــیار بـ ــه نظـ ــم و ترتیـ ــب در کارها
اهمیت میداد و همیشـ ــه بـ ــرای امورات
خـ ــود برنامهریـ ــزی داشـ ــت ،همچنیـ ــن
لباسهایـ ــش همیشـ ــه مرتـ ــب بودنـ ــد و
هیچـ ــگاه با لبـ ــاس نامناسـ ــب و چروکیده
بیـ ــرون نمیرفـ ــت .مـ ــدام به بسـ ــتگان و
خانوادهاش میگفت :مسـ ــلمان بایستی
مرتب و با نظم باشـ ــد و بیبرنامه نباشد،
شـ ــما هم در جمع که میرویـ ــد ظاهرتان
خوش و نیکو باشـ ــد .در دوران فرماندهی
نیز تمـ ــام کارهـ ــای روزان ـ ـهاش را در دفتر

یادداشت مینوشت و براساس آنها عمل
میکرد ،هیچگاه اهل بـ ــد قولی نبود و اگر
قرار مالقاتی با کسـ ــی داشت منظم بود و
چند دقیقه قبل از زمان مالقات در محل
حاضرمیشد.
ëëعاشقامامحسین(ع)
از کودکـ ــی عالقـ ــه زیـ ــادی بـ ــه امـ ــام
حسـ ــین(ع) داشـ ــت و از ایـ ــام نوجوانی و
جوانی بـ ــه هیأت عـ ــزاداری میرفـ ــت .از
مؤسسـ ــان و خادمـ ــان هیـ ــأت زنجیر زنی
موسـ ــی بن جعفر(ع) بود .در خط مقدم
جبهه شبها مراسم روضه را برپا میکرد
و خـ ــودش بانـ ــی و پیش قدم میشـ ــد .به
دوستانش همیشـ ــه میگفت :برادرها ،در
لحظات سـ ــخت نبـ ــرد با دشـ ــمن از امام
حسـ ــین(ع) اسـ ــتمداد و طلب یاری کنیم
که خداوند به مـ ــا نصرت و یاری را عنایت
کنـ ــد .هنگامی کـ ــه از جبهه بـ ــه مرخصی
برمیگشت به مسـ ــجد میرفت و پس از
اقامه نماز جماعت چند نفر از دوستانش
را با خود به منزل میبرد و مراسـ ــم روضه
خانگـ ــی را برپا میکـ ــرد ،این رسـ ــمش تا
لحظه شهادت ترک نشد.
ëëلباسخاکی
در تمام دوران جنگ تحمیلی همیشه

لباس نظامی به تن داشت حتی وقتی به
مرخصی می رفت نیز لباسهای نظامی
را از تن خـ ــود خارج نمیکـ ــرد و میگفت
که امام فرموده :جبهه و جنگ در اولویت
کارها اسـ ــت و من هم تا زمانی که دشمن
در خاک ما اسـ ــت این لباسهای رزم را از
تنـ ــم بیرون نمیکنم و بـ ــا این لباسها به
عروسی پسـ ــر عموی خود رفت ،حاضران
در عروسی از او پرسیدند :آقا محمد لباس
دیگری نداری بپوشـ ــی؟ این لباس خاکی
و پوتین مال جبهه و خط مقدم اسـ ــت ،ما
االن در عروسـ ــی هستیم .محمد در پاسخ

مـ ــی گوید :مـ ــن از بابت انجـ ــام وظیفه به
عروسـ ــی پسـ ــرعمویم آمدهام و شـ ــرکت
کـ ــردهام اما هنـ ــوز جنگ تمام نشـ ــده و تا
وقتی که دشـ ــمن در خاک ما هسـ ــت من
لبـ ــاس رزم را بـ ــر تـ ــن دارم و آن را هرگز از
تنـ ــم بیرون نمیکنم که وجود دشـ ــمن را
فراموش نکنم و از او غافل نباشم.
ëëزیارتامامرضا(ع)
به محضر امام رضا(ع) ارادت ویژهای
داشت و هرگاه که برایش موقعیت فراهم
میشـــد به زیـــارت مرقد مطهـــر رضوی
میرفت و هرگاه که بهدلیل ُبعد مسافت
نمیتوانســـت به مشـــهد برود به زیارت
برادران حضـــرت امام رضا(ع) ،حضرت
احمد بن موسی الکاظم(ع) معروف به
شاهچراغ و شاهزاده احمد(ع) میرفت.
آخریـــن بـــاری کـــه بـــه زیـــارت حضرت
رضا(ع) رفت در دوران خدمت ســـربازی
او بـــود ،دهه آخـــر ماه صفر ســـال 1359
در پیـــش رو بـــود و میخواســـت بـــرای
شـــهادت حضرت امام رضا(ع) و عرض
تســـلیت ،به حرم مطهرش شـــرف یاب
شود در نتیجه با اصرار فراوان توانست از
فرماندهاش  5روز مرخصی بگیرد و برای
آخرین بار به پابوسی حرم امام رضا(ع)
نائل شود.
ëëتفحصپیکر
در روز  26اردیبهشـــت ماه  1372که
مصادف با  23ماه ذیقعـــده روز زیارت
مخصـــوص حضرت امـــام رضـــا(ع) و
بنا بـــه روایتی شـــهادت حضـــرت امام
رضا(ع) است ،گروه تفحص به منطقه
شـــیب میســـان عراق اعزام شدند پس
از قرائت زیـــارت پرفیض عاشـــورا ،ذکر
مصیبت و توســـلی بـــه حضـــرت امام
رضا(ع) کار تفحص شهدا را با مدد امام
رضا(ع) آغاز کردند ،در آن روز تا غروب
آفتاب فقط پیکر مطهر هشت شهید به
دســـت آمد که یکی از این شهدا ،محمد
زهرابـــی بود ،پس از انجـــام تحقیقات و
آزمایشات الزم و شناسایی و ابراز هویت
قطعـــی به خانـــوادهاش اعالم شـــد که
پیکر مطهرش پیدا شده است ،اما نکته
جالب برای نیروهـــای تفحص این بود
کـــه با نام حضـــرت امام رضـــا(ع) کار را
آغاز کردند و فقط هشت شهید را در این
روز پیدا کردند ،جالب تر و مهم تر اینکه
تمام این شهدا به پابوسی حضرت امام
رضا(ع) رفته بودند و تذکره شهادتشان
را از حضرت امام رضا(ع) گرفته بودند.
ëëمحمدزهرابی،اللهشهیدزهرایی
این شـ ــهید عزیز در عملیـ ــات والفجر
مقدماتی بهعنوان فرمانده گردان شـ ــهید
دانـ ــش به همراه  295نفـ ــر نیروی رزمنده
وارد عمل میشوند و پس از گذشت چند
روز از عملیات و ابالغ دستور عقب نشینی،
خـ ــودش به همراه  170نفـ ــر ازنیروهایش
مفقود االثر میشـ ــوند که بعدها پیکرشان
در سال  1372شناسایی و به آغوش میهن
برگشت.

گفتوگو با گلستان جعفریان ،نویسنده کتابهای حوزه دفاع مقدس

واقع گرایی  ،شرط بالندگی ادبیات دفاع مقدس
مرجان قندی
خبرنگار

گلســـتان جعفریان از نویســـندههای بنام حوزه دفاع مقدس اســـت .او که خواهر
محمدحسین جعفریان شاعر ،مستندساز جنگ و روزنامهنگار است در سال1352
در مشهد متولد شده است .این نویســـنده فعال حوزه دفاع مقدس تحصیالتش را
تا مقطع کارشناســـی الهیات (گرایش تاریخ و تمدن ملل اسالمی) ادامه داده است.
جعفریان کار تألیف را با کتاب «چنده ال تا جنگ اســـت» آغاز کرد .او در مســـابقات
استانی و دانشـــجویی صاحب جوایزی شده و در جشـــنواره مطبوعات سال 83در
بخش ویژه بهدلیل صفحه هنرمندان شـــهید در مجله سوره مقام اول را کسب کرد.
«چهارفصلکوچ»«،چهزودبزرگشـــدیم»«،شـــیرصحرا»«،تیکتاکزندگی»،
«همهسیزدهسالگیام»و«روزهایبیآیینه»ازجملهآثاراوست.ازمهمترینویژگی
آثار جعفریان در حوزه دفاع مقدس ،میتوان به نگاه متفاوتش به جنگ اشاره کرد.
او راوی کتابهایـــش را انتخاب میکند ،برای این انتخاب هم نوع نگاهش به جنگ
دخیل است .جعفریان در کتابهایش بهدنبال یافتن پاسخ سؤالهایی است که در
ذهن دارد .سؤالهایی که باعث شده تا سراغ شخصیتهای صاحب خاطره برود.
شاید همین اتفاقات او را به انسانی متفاوت تبدیل کرده یا شاید متفاوت بودنش این
اتفاقات را پیش پایش قرار داده است .با این نویسنده نام آشنای حوزه دفاع مقدس
توگوییانجامدادهایمکهدرادامهمیخوانید.
گف 
ëëاز دلمشـــغولیهایتان در ایـــن روزهـــا
بگویید،مشغولنوشتناثرتازهایهستید؟
مدتـ ــی اسـ ــت کـ ــه مشـ ــغول نوشـ ــتن
خاطرات فاطمه ناهیدی هسـ ــتم .ایشـ ــان
یکـ ــی از چهار بانوی اسـ ــیر ایرانی در جنگ
هشتساله عراق علیه ایران است .هرچند
تاکنون خاطـ ــرات پراکنـ ــدهای از این چهار
بانوی ایرانی منتشر شـ ــده و طی سالهای
گذشته به چاپ رسیده ،اما هنوز حرفهای
ناگفته بسـ ــیاری از آنها منتشر نشده است.
از ای ـ ـنرو من دوبـ ــاره مصاحب ـ ـهای تقریباً
 80سـ ــاعته با ایشـ ــان انجام دادم .در حال
حاضر این کار در مرحله بازنویسی است و
یک نگاه تازه به مقوله زن در بحث ادبیات
پایداری دارد.
ëëچقدر از کار بازنویســـی اثر مانده و زمان
چاپآنمشخصاست؟
احتمـ ــاالً مـ ــن تا پایـ ــان تابسـ ــتان کار را
تحویل انتشارات سوره مهر میدهم و فکر

میکنم چاپ آن به نمایشـ ــگاه کتاب سال
آیندهبرسد.
ëëاسمکتابراهمانتخابکردید؟
من خودم عنوان «نقاط دور» را انتخاب
کردم اما ممکن است که تغییر کند.
ëëبعدازاین،کاربعدیتانمشخصاست
که روی چـــه موضوعـــی میخواهید کار
کنید؟
هنوز خیلی مطمئن نیستم اما احتماالً
آن هم راجع به بحث زنان در جنگ باشد.
مقدمات کار را که مصاحبه با همسر شهید
یوسفی است ،انجام داده ام .شهید یوسفی
از سرداران سپاه زنجان است.
ëëشمابیشـــتراز15سالاســـتکهدراین
عرصه قلم میزنید و آثـــار ماندگاری را به
جاگذاشتهاید،باتوجهبهتجاربتانبهنظر
شـــما نیاز مخاطبان در حوزه کتاب دفاع
مقدسبیشـــتربه چه نوعکتابهاییودر
چهقالبهاییاست؟

من ترجیح میدهم این سـ ــؤال شـ ــما
را اینطور پاسـ ــخ بدهم؛ مـ ــا اگر بخواهیم
با توجه به شـ ــرایط زمانی جامعـ ــه و نگاه
جوانان آثارمان را تولید کنیم فکر میکنم
بایـ ــد نگاهمان را در ادبیـ ــات پایداری کمی
تغییر دهیم و به سمت واقعگرایی برویم.
اما متأسفانه وقتی ما در این باره صحبت
میکنیم،برخیهافکرمیکنندومیگویند
که یعنی بایـ ــد بیاییم ضد جنـ ــگ یا ضد
ادبیات پایـ ــداری حرف بزنیـ ــم! من اصالً
منظورم این نیست چون در واقع این یقین
وجود دارد و یک موضوع ثابت شده است
که جنگ ما یک جنگ خیلی آرمانی بوده
و میشود گفت که واقعاً جنگ نبود بلکه
دفاع بـ ــود .واقعاً این بحث تثبیت شـ ــده
است و باید سعی کنیم به کسی که میرود
به سمت واقعگرایی و ثبت اتفاقات 8سال
دفاع مقدس این انـ ــگ را نزنیم .چرا من
تأکید دارم واقع گرایانه باید به موضوعات
جنگ بخصـ ــوص بحث خاطـ ــره که یک
بحثکامالًمستندوواقعیاستبپردازیم،
بهخاطراینکهمخاطبامروزدنبال«چرا»
است و ما نمیتوانیم با آرمانگرایی پاسخ
سؤاالتش را بدهیم .پس بهتر است بحث
چرایـ ــی را در ادبیات پایداری مطرح کنیم
و از زوایـ ــای مختلـ ــف بـ ــه آن بپردازیم .به
نظـ ــر من در این چرایی بحـ ــث آرمان هم
پاسـ ــخ داده میشـ ــود ،بحث انتخاب هم
وارد میشـ ــود یعنی به نظرم خیلی خوب
میتوان مخاطب را جذب کرد.
ëëدر یکی از برنامههای «شـــب خاطره»
موضوعی را عنـــوان کردید که رســـالت
نویســـنده امروز نه فقط نوشتن که تبلیغ
کتابهمهست،کمیدراینبارهتوضیح
میدهیدکهچطورایناتفاقمیافتد؟
بـ ــه نظر مـ ــن اگر بـ ــرای یک نویسـ ــنده

شرایطی مهیا شـ ــود تا بتواند اثر خودش را
معرفی کند ،این اتفاق در جذب مخاطبان
کتاب خیلی تأثیرگـ ــذار خواهد بود .به طور
مثال من بهعنوان نویسنده میروم در یک
نهاد ،برنامه یا مراسمی که کتابم به عرضه
گذاشته شده حضور مییابم و با مخاطب
رودررو هستم و به سؤاالتش پاسخ میدهم
و هـ ــر ابهامی وجـ ــود دارد همانجا برطرف
میکنیم .اما معموالً وقتی ما اثری را تولید
میکنیم نویسنده آن را فراموش میکند و
بهدنبال کارهای بعدی میرود و رویکردی
به اثر گذشتهاش ندارد .اما اگر ما یک بستر
فرهنگی مهیا کنیم تا نویسـ ــنده بتواند اثر
خـ ــودش را معرفی کند فکـ ــر میکنم این
اتفاق از هر جهت خیلی مؤثر واقع شود.
ëëبه نظر شـــما مهمترین موانع فرهنگ
کتـــاب و کتابخوانـــی در جامعـــه مـــا
چیست؟
همیشـــه همه بحث مالـــی را مطرح
میکنند اما من خیلی به این بحث معتقد
نیستم چون ما میبینیم که تنوع پوشاک
در جامعه با اینکه قیمتش خیلی بیشـــتر

از کتاب اســـت اما چشمگیر اســـت و این
سؤال پیش میآید که چرا مردم حاضرند
بابت پوشـــاک پول بدهند اما برای خرید
کتاب نه! من کاری ندارم که خرید پوشاک
متنوع مثبت اســـت یا منفی و این اتفاق
با تبلیغ یا با هر اتفاق دیگری میان مردم
جا افتاده است ،به نظرم مردم لزوم تنوع
را در پوشـــاک درک کردنـــد امـــا در بحث
کتـــاب نه! بـــه همین علـــت ما بایـــد اول
لزوم کتابخوانـــی و اینکه چرا الزم اســـت
کتاب بخریـــم را میان مردم جا بیندازیم؛
یعنی به این درک برسیم که همینطور
که جســـم ما رشـــد میکند فکر ما نیاز به
رشد دارد و باید خوراک آن را تهیه کنیم.
اگـــر این لـــزوم را مـــردم درک کنند بعد
میآیند در حوزههـــای مختلف انتخاب
میکننـــد که به کـــدام حـــوزه مطالعاتی
عالقه دارنـــد .اما چون ایـــن لزوم جدی
گرفته نشـــده تبعاتش را در همه حوزهها
میبینیم؛ از برخوردهایمان باهم گرفته
تا حادثههایی که درزندگی برایمان اتفاق
میافتد.

ëëاستقبالمخاطباناز«روزهایبیآیینه»
آخریناثرتانچطوربودهاست؟
«روزهـ ــای بیآیینـ ــه» کتابی اسـ ــت که
شـ ــاید مـ ــا در آن هم نـ ــگاه آرمـ ــان گرایانه
حسین لشکری ،کسـ ــی که  18سال اسارت
کشـ ــیده داریم و هـ ــم نگاه واقـ ــع گرایانه و
آسیب دیده منیژه را که  18سال همسرش
نبوده و در جامعه بهعنوان یک زن تنها که
همسرشمفقوداالثربودهچهآسیبهایی
دیده اسـ ــت .بعـ ــد از چاپ ایـ ــن کتاب من
بازخوردهـ ــای مختلفی دیـ ــدم ،بعضی از
دوسـ ــتان گفتند که این کتاب بسـ ــیار کتاب
منفی اسـ ــت بهدلیـ ــل اینکه به جـ ــوان ما
میگوید اگر جنگ شـ ــد تو نرو! زیرا چنین
سـ ــرانجامی منتظـ ــر خانـ ــوادهات اسـ ــت.
همینطور بعضیها از سرنوشت سخت و
تلخ منیژه این برداشت را کردند اما واقعاً
اینطور نیسـ ــت و میخواهم اینجا بگویم
که این کتاب همان دید واقعگرایی را دارد
که مـ ــن میخواهـ ــم در ادبیـ ــات پایداری
دنبالش باشـ ــم .البته خیلیها هم به من
گفتند که حسین لشکری برایشان یک الگو
و اسوه است .پس اجازه بدهید که خواننده
ما تصمیم بگیرد که میخواهد این سختی
را به جان بخـ ــرد یا اینکه میخواهد منیژه
باشـ ــد یا حسـ ــین .به نظرم با این شیوه در
ادبیـ ــات پایـ ــداری ما به مخاطـ ــب احترام
میگذاریـ ــم که خـ ــودش تصمیـ ــم بگیرد
میخواهد کدام باشـ ــد .در نهایت با تأکید
مـ ــی گویم که این کتاب هیـ ــچ نوع رویکرد
منفی بـ ــه ادبیات پایداری ما نـ ــدارد و من
اصالً این قصد را نـ ــدارم که در کارهایم به
این سـ ــمت بروم .من فقط میخواهم در
کارهایم یک رویکرد واقعگرایانه به ادبیات
پایداری داشـ ــته باشـ ــم کـ ــه مخاطبم حق
انتخاب داشته باشد.

