
وادي کتاب

نگاهي به کتاب هزار شب و يک شب خاطرات آزاده بيژن کريمي
اسارت با پاهاي شکسته

  عليرضا محمدي
ادبي�ات اس�ارت چند س�الي اس�ت که 
در فضاي ادب�ي کش�ورمان گل انداخته 
و کتاب هاي متع�ددي در اي�ن خصوص 
منتش�ر مي ش�ود. کت�اب ه�زار و ي�ک 
ش�ب، خاط�رات آزاده بي�ژن کريم�ي 
از همي�ن دس�ت کتاب هاس�ت ک�ه در 
نهايت س�ادگي توس�ط خود اي�ن آزاده 
به نگارش درآمده اس�ت. با ه�م نگاهي 
به داش�ته هاي اي�ن کت�اب مي اندازيم. 

»هزارش��ب و يک ش��ب« س��ال 90 توسط 
انتشارات پيام آزادگان منتشر شد. خود راوي 
يا همان نويسنده کتاب در مقدمه مي آورد که 
نگارش خاطراتش را از سال 78 )تقريبا يک 
دهه پس از آزادي( شروع مي کند با الهام در 
نيمه شب ها، آن هم شب هايي که حس و حال 
نوشتن به وي دست مي داد، آنها را روي کاغذ 
ثبت مي کرد. به همين سادگي و با قلمي ساده 
و کم تکلف، يک کتاب جذاب خلق مي شود. 
در واقع حوادث روي داده پيرامون يک اسير 
مجروح و نوجوان ايراني، آنقدر جذابيت دارد 
که خواننده را پاي اين خاطرات تا انتهاي کتاب 

حفظ کند. 
ماجرا از جايي آغاز مي شود که بيژن )يا به قول 
عراقي ها بيجان( کريمي چش��م باز مي کند 
و مي بيند با پاهاي گلوله خ��ورده در منطقه 
عملياتي جا مانده اس��ت. نام اي��ن منطقه و 
همينطور عملياتي که وي در آن شرکت کرده 

بود، ابتدا ذکر نمي ش��ود. )کمي بعد متوجه 
مي ش��ويم که عمليات والفجر10 در جبهه 
شمالي بوده اس��ت( شايد بتوان گفت همين 
عدم ذکر برخي از جزئيات که مي توانس��ت 
در پاورقي بيايد، اش��کال کار نويسنده است. 
چنانکه چند فصل مي گذرد تا متوجه مي شويم 

کريمي اهل شهرکرد است. 
به هرحال بي��ژن با پاي چپ شکس��ته، پاي 
راستي که زانويش گلوله خورده بود و کتفي 
که آن هم از گلوله دش��من بي نصيب نمانده 
بود، به اسارت درمي آيد. در حالي که چند روز 
از مجروحيت و بيهوشي اش مي گذشت، قاعدتاً 

او بايد در اين مدت از خونريزي يا گرسنگي و 
تشنگي تلف مي شد، اما خواست خدا بود که 
زنده بماند. در همان لحظات اول اسارت يک 
سرباز جوان عراقي نارنجکي به سمتش پرتاب 
مي کند که به شکل تصادفي تنها چند ترکش 
نصيب بيژن مي ش��ود. همينط��ور چند روز 
بعد يک افس��ر بعثي به قصد زدن تيرخالص 
گلوله اي به او شليک مي کند که به دست وي 
برخورد مي کند. بيژن 17 ساله از پس همه اين 
حوادث زنده مي ماند تا بعدها راوي گوشه هايي 

از حماسه آفريني آزادگان باشد. 
پاهاي راوي هزارشب و يک شب چندين روز 
بعد عمل مي ش��ود و ميله هايي 30 سانتي از 
آن بيرون مي زند. او با همين ميله ها و عصا به 
دست به اردوگاه تکريت11 منتقل مي شود. 
اردوگاهي که مختص مفقودان ايراني اس��ت 
و در ليس��ت صليب س��رخ ثبت نشده است. 
در اين اردوگاه ک��ه از کمترين امکانات براي 
زندگي برخ��وردار بود، 17 اس��ير  بايد با يک 
تيغ سر و صورتش��ان را اصالح مي کردند. در 
چنين وضعيتي بيژن با ميله هاي بيرون زده 
از پايش زندگي مي کند. گاه نمي داند مراقب 
کابل هاي دشمن به س��ر و صورتش باشد يا 
اينکه مراقبت کند مبادا اس��يري به اش��تباه 
پا روي ميله ها بگذارد. اس��ارت سخت است 
و ش��رايط مجروحيت بيژن آن را س��خت تر 

مي کند. 
درک اندک��ي از اين مرارت ها ک��ه آن روزها 
براي کريمي آنقدرها هم جذاب نبود، کتاب 
را جذاب مي کند. روايت ساده است و خواننده 
عام به راحت��ي با آن ارتباط برق��رار مي کند. 
اينطور اس��ت که با 350 صفحه همراه بيژن 
17 ساله مي شويم و با او به 19 سالگي و زمان 
آزادي اش مي رس��يم. در اين دو سال با انواع 
آدم ها و حوادث مختلف آش��نا مي شويم. به 
عنوان نمونه طالل يکي از نگهبان هاي سنگدل 
عراقي است که بعد از عمل پاي بيژن و بيرون 
آوردن ميله ها از پاي��ش، او را مجبور مي کند 
روي پاهاي تازه عمل ک��رده اش راه برود و. . . 

پاهاي کريمي دوباره مي شکند!
جذابيت هاي ادبيات اس��ارت را در خاطرات 
بيژن کريمي به خوبي درک مي کنيم. او نهايتاً 
همراه با جمعي از اسراي مجروح تکريت11 
چندي��ن روز بعد از آزادي س��اير اس��را آزاد 
مي ش��ود. آنها در اولين روزهاي شهريورماه 
1369 با هواپيماي صليب س��رخ وارد تهران 
مي شوند. بيژن که داغي آس��فالت فرودگاه 
مهرآباد را لم��س مي کند، ب��اور مي کند که 
دوران سخت اس��ارت به سرآمده است.سعي 
کردم پيش��اني خود را با فش��ار بيشتر روي 
زمين بگذارم تا هرچه بيش��تر خاک وطنم را 
با پيشاني ام و بلکه با همه وجودم حس کنم. 
اشک ريزان سر بر خاک نهادم و سجده شکر 

بجا آوردم.
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جذابيت هاي ادبيات اسارت را در 
خاط�رات بيژن کريم�ي به خوبي 
درک مي کنيم. او نهايت�ًا همراه با 
جمعي از اسراي مجروح تکريت11 
چندين روز بعد از آزادي ساير اسرا 
آزاد مي شود. آنها در اولين روزهاي 
ش�هريورماه 1369 ب�ا هواپيماي 
صليب سرخ وارد تهران مي شوند

  احمد محمدتبريزي
ش�هيد مرتضي خدادادي از رزمندگان تيپ 
فاطمي�ون، پاييز س�ال 1394 در س�وريه به 
شهادت رسيد. شهيد خدادادي به شجاعت و 
رشادت در ميان رزمندگان شهره بود و حضور 
ايشان در جبهه هاي مقاومت کمک زيادي به 
پيروزي رزمندگان مي کرد. اين شهيد بزرگوار 
تنها يک س�ال و چن�د ماه پس از تش�کيل 
زندگي مشترک عازم سوريه شد و از او يک 
دختر شش ساله به نام نازنين زهرا به يادگار 
مانده اس�ت. همسر ش�هيد، طاهره رحيمي 
در گفت وگ�و با »جوان« از روزه�ا و خاطرات 
مشترکي که با شهيد داشته است، مي گويد. 

همانط�ور ک�ه در مس�تندي ک�ه درباره 
زندگي تان ساخته ش�ده، شما به سختي 
کارگاه خياطي راه انداختيد و از صفر شروع 
کرديد. براي شروع بگوييد براي راه اندازي 
اين کارگاه خياطي چه مسيري را پيموديد 

و چطور به اين کارگاه رسيديد؟
من از سال 82 کار خياطي را ش��روع کردم و اوايل 
دکمه دوزي مي کردم و دوست داشتم پولي داشته 
باش��م و ايده اي براي آينده ام نداشتم. يک سال در 
يک کارگاه دکمه دوزي کردم تا اينکه صاحبکارم 
به من گفت دستت خيلي خوب روي قيچي و چرخ 
مي چرخد و اگر راضي باشيد خياطي را شروع کن. 
من هم از خياطي ش��روع کردم و خيل��ي زود و در 
عرض شش ماه کار را ياد گرفتم. صاحبکارم چرخ 
جدا برايم گذاشت و دستم خيلي زود راه افتاد. من 
چند سال در کارگاه هاي مختلف کار کردم تا سال 
86 يک چرخ و چند زيگزال و چند دس��تگاه ديگر 
خريدم تا خودم بتوانم کار کنم. دوره هاي مختلفي 
را رفتم و در خانه کار مي کردم. چون کارم تميز بود 
رفته رفته مشتري هايم زياد شد و حتي از جاهاي دور 
برايم سفارش مي آمد. پس از مدتي، تصميم گرفتم 
طبقه دوم خانه خواهرم را کارگاه کنم و سري دوزي 
انجام دهم. در 17 سالگي به همراه دختر خواهرم 
کار را از صفر ش��روع کردم و به مرور زمان توسعه 
پيدا کرد. پس از چند بار جابه جايي و کار کردن در 
کارگاه هاي ديگران دوباره توانستم در سال 92 براي 
خودم کارگاهي راه بيندازم. در اين مدت دست تنها 

بودم و سختي هاي زيادي کشيدم. 
در همين زمان با ش�هيد خدادادي آشنا 

شديد؟
بله، آقا مرتضي سال 92 در کارگاه مشغول به کار شد 
و حدود يک سالي کار کرد که ماجراي خواستگاري 

پيش آمد. 
شما فکر نمي  کرديد ايشان يک روز از شما 

خواستگاري کند؟
اصاًل فکر چنين چيزي را نمي کردم. خودش هيچ 
وقت رويش نشد از من خواستگاري کند و به يکي 
از دوستانش مي گويد که براي من از خانم رحيمي 
خواس��تگاري کنيد. دوس��تش هم گفته بودند با 
چه رويي مي خواهي از صاحبکارت خواس��تگاري 
کني؟ ايش��ان هم گفته بود من در اين دنيا چيزي 
ندارم و شايد من را قبول نکنند. دوستش هم رويش 
نمي شود مستقيم بگويد و با پيامک موضوع را به من 
گفت. اولين بار من ب��ه روي خودم نياوردم و وقتي 
چند روز بعد براي دومين بار ب��ه من پيام داد، من 
با عصبانيت دليل اين پيام ها را پرسيدم. اول وقتي 
ماجرا را فهميدم ناراحت شدم ولي روي هم رفته به 
خاطر ايمان و صداقت آقا مرتضي از او بدم نمي آمد. 
براي من ميزان دارايي و پول مالک نبود که به خاطر 

مسائل مادي نخواهم قبول کنم. 
ش�ما ش�هيد خدادادي را چط�ور آدمي 

ديديد؟
انس��ان خوش برخ��ورد، خوش اخ��الق و باايماني 

ب��ود. هنگامي ک��ه در کارگاه کار مي ک��رد خيلي 
مس��ئوليت پذير و با صداقت بود و زماني که خودم 
نب��ودم کاره��ا را به برادرم و ايش��ان مي س��پردم. 
گاهي وقتي ب��ه کارگاه برمي گش��تم مي ديدم که 
کارها را حتي بهتر از من انجام داده اس��ت. بعد از 
خواستگاري، من برخورد بدي با ايشان داشتم که 
سبب شد آقا مرتضي از کارگاه برود. کارهاي زيادي 
زير دستش بود و من با او تماس گرفتم و گفتم به 
سرکارش برگردد. به او گفتم اگر اين کارها را انجام 
ندهي من ضرر مي کنم. وقتي با او صحبت کردم از 
خواستگاري کردنش خجالت مي کشيد. گفتم اگر 
در صحبت هايمان با هم به توافق و تفاهم رسيديم 
من با خانواده ام صحبت مي کنم و اگر در صحبت ها 
با هم تفاهم نداش��تيم بعد مي تواني��د برويد. بعداً 
صحبت هايمان را کرديم و ايشان به خواستگاري ام 

آمدند. 
در خانه چطور آدمي بودند و چه شخصيتي 

داشتند؟
در خانه خيلي شوخ و خوش برخورد بود. زماني که ما 
دورهمي داشتيم و خانواده ها دور هم جمع مي شدند 
اگر ايش��ان نبود به بقيه هم خوش نمي گذش��ت. 
به م��ن در زندگ��ي روحيه م��ي داد. م��ن هم آدم 
خوش برخوردي هس��تم و اگر جايي مي رفتيم با 
خوشي مي رفتيم و برمي گشتيم. به ائمه و اهل بيت 
اعتقاد قلبي داش��ت و م��ن خيلي اوق��ات به نماز 

خواند نش غبطه مي خوردم. 
بع�د از ازدواج به واس�طه کارگاه خياطي 
 وضع زندگي ت�ان بهتر مي ش�ود و رونق 
مي گيرد و در بهترين زم�ان براي کارتان 
آقا مرتضي به سوريه مي رود. چه شد که 
شهيد خدادادي همه چيز را رها کرد و به 

سوريه رفت؟
کار خياط ها در س��ه ماهه آخر سال زياد و سرشان 
شلوغ مي شود. آقا مرتضي آذرماه تصميم به رفتن 
گرفته بود و من نمي دانس��تم. به من نگفته بود که 
چنين تصميمي گرفته و مي ترس��يد که من مانع 
راهش شوم. دي ماه اسمش براي اعزام درمي آيد. من 
در طول سال نذر داشتم که به جمکران بروم و همان 
شبي که من به جمکران رفتم به من زنگ زد و گفت 
که مي خواهد به سوريه برود. من خيلي جا خوردم 
ولي جواب آره يا نه ندادم. من اخبار بدي از سوريه و 
داعشي ها مي شنيدم و مي ترسيدم اتفاقي براي آقا 
مرتضي بيفتد. با تمام اين نگراني ها من آدمي نبودم 
که اگر ايشان مي خواس��ت کاري انجام بدهد سد 
راهش شوم و کمکش مي کردم. فردايش در ماشين 
در حال صحبت با آقا مرتضي بودم که به من گفت 
من با تو شوخي کردم و به سوريه نمي روم، من هم 

گفتم کاري با ش��وخي يا جدي بودن حرفت ندارم 
ولي فردا صبح در کارگاه را باز کن تا بچه ها پشت در 
نمانند. صبح که بلند شدم تا به سرکار بروم، ديدم 
ساعت 8 و 10 دقيقه به من پيام داده و يک بار هم 
زنگ زده است. يک پيام ديگر هم با اين مضمون که 
»طاهره جان خيلي دوستت دارم، من رفتم« نوشته 
بود. زماني که ش��ماره اش را گرفتم تا با آقا مرتضي 
صحبت کنم، گوشي اش خاموش بود. تا يک ماه از 
مرتضي خبر نداشتم تا اينکه بعد از يک ماه خودش 
به من زنگ زد. دوران خيلي سختي را گذراندم. براي 
خياط ها دي تا اسفند بهترين زمان کار کردن است 
و من شب عيدي دست تنها سرم شلوغ بود و خيلي 
اذيت شدم. با بودن آقا مرتضي چرخ ها بيشتر شده 
و کارگاه وسعت گرفته بود و دو نفري کنار هم کار 

مي کرديم. زماني که او رفت و من دست تنها شدم، 
اداره کارگاه خيلي برايم سخت بود. 

از اينک�ه اينچنين بدون اع�ام قطعي و 
ناگهاني رفت�ه بودند، از ايش�ان ناراحت 

بوديد؟
نه، من دوس��ت داش��تم به کاري که عالق��ه دارد، 
برسد و به خاطر دست تنها بودن اذيت شدم. تنها 
ناراحتي ام اين بود که اگر روزي ايشان شهيد شود 
من تنهايي چه کار کنم. گذش��ته از يادم رفته بود 
که من تنهايي اي��ن کارها را کرده ب��ودم و زندگي 
برايم از زمان آشنايي و ازدواج با آقا مرتضي شروع 
مي شد. در سه ماهي که او را نديدم هميشه به اين 
فکر مي کردم آقا مرتضي شهيد خواهد شد. من به 
خودش هم گفته بودم از روزي که آن پيام ها را به من 
دادي و پايت را از خانه بيرون گذاشتي من احتمال 
ش��هادت را مي دادم. ايشان مي خنديد و مي گفت: 
»من کجا و ش��هادت کجا، تو فق��ط دعا کن بي بي 
من را بخرد«. ته دلم دوس��ت نداش��تم تنها بمانم 
ولي مي دانس��تم آقا مرتضي چه هدف بزرگي دارد 
و هر کسي نمي تواند در اين راه قدم بردارد و توفيق 
شهادت را کس��ب کند. وقتي دوباره برگشت واقعا 
خوشحال ش��دم. حرف هاي زيادي از سوريه، حرم 
و زينبيه و مظلوميت مردم سوريه برايم مي گفت. 
هر چه بيش��تر مي گفت واقعه روز عاش��ورا برايم 
بيشتر روشن مي شد. بار دوم من هيچ حرفي نزدم 
و زماني که رفت قرآن روي سرش گرفتم و اسپند 
دود کردم. اين بار هيچ چيزي در دلم نبود. ناراحتي 

نکردم و اشک نريختم. وقتي که برگشت و براي بار 
سوم غريبانه رفت، خيلي زيبا برگشت. برگشتش 

مي ارزيد به هزارتا رفتن و برگشتن. 
براي ش�ما و ش�هيد خدادادي که از صفر 
شروع کرده بوديد اين رفتن و دل کندن 
خيلي سخت  تر است چراکه سختي هاي 
زيادي را براي ساختن اين زندگي تحمل 
کرده ايد. شهيد خدادادي از داليل رفتن و 

دل کندن شان به شما گفته بود؟
من هميش��ه گفته ام اصراري که آقا مرتضي براي 
رفتن و دفاع از حرم داش��ت را من هيچ وقت درک 
نکردم و درک هم نخواهم ک��رد. چيزي که در دل 
شهدا هس��ت را هيچ کس نمي تواند متوجه بشود. 
نمي دانم چه عشقي در دلش بود که باعث شد از همه 
چيز دل بکند و برود. وقتي به اين سؤال فکر مي کنم 
هزار عالمت سؤال در ذهنم شکل مي گيرد و من که 
همسرش بودم نمي فهمم چطور عاشق شد و رفت 
و از من، فرزند و زندگي اش گذش��ت. با وجود تمام 
سؤال هاي ذهنم، اين را به حساب اين مي گذارم که 
حضرت زينب)س( آقا مرتضي و ديگر شهدا را قبل از 
تولد انتخاب کرده و اين شهدا براي مدافع حرم شدن 

متولد شده بودند. 
چطور متوجه شهادت شان شديد؟

حدود يک هفته از آقا مرتضي خبر نداشتم، تلفن 
همراهش را دوستان او جواب مي دادند اما هيچ 
کدام نمي گفتند که مرتضي شهيد شده است. 
در آخرين بار يکي از دوس��تانش را قس��م دادم 
تا اينکه باالخره گفت:»مرتضي ش��هيد ش��ده 
است.« دوستانش مي گفتند:»مرتضي زخمي 
بوده و فرمانده اج��ازه رفتن به منطقه جنگي را 
نمي داد اما روز عملي��ات وقتي مرتضي متوجه 
مي شود که دو نفر از دوستان 18 ساله اش شهيد 
شده اند، خودش را پنهاني به منطقه مي رساند و 
همان روز شهيد مي شود. گلوله به قلبش اصابت 
کرده بود و پيک��ر او از 8 صبح تا 2 بعداز ظهر در 
زيرآفتاب بود و کسي هم نمي توانسته پيکرش را 
برگرداند.« بعد از شنيدن اين موضوع يک هفته 
توان سخن گفتن نداشتم و مدتي گذشت تا به 
حالت عادي برگردم. استقبال باشکوهي از مراسم 
شهادت مرتضي شد. مرتضي باعث شد من لشکر 
فاطميون را بشناس��م و اين کار بزرگ مدافعان 

حرم را بهتر درک کنم. 
جري�ان نام�ه اي ک�ه دخترتان نوش�ت 
و بازتاب هاي زي�ادي در فض�اي مجازي 

داشت چه بود؟
نامه را به عنوان دلنوشته اي از زبان خودم و نازنين 
زهرا براي رهبر نوشتيم. وقتي که از بيت رهبري به 
منزلمان آمدند به من گفتند مي خواستيم بدانيم 
نگارنده نامه نويسنده يا شاعر است. من هم گفتم 
س��واد چنداني ندارم ولي حرف هاي دلم��ان را با 

گريه نوشتيم. 
در پايان اگ�ر درددلي يا ناگفت�ه اي دارد 

برايمان بگوييد.
تنها حرف من نداشتن خانه اس��ت. من يک زن با 
يک دختر شش ساله هستم که هزار بار به من گفته 
دوست دارد براي خودش يک اتاق داشته باشد. من 
هم هيچ وقت چنين قولي نداده ام که براي او خانه اي 
بگيرم که اتاق مجزا برايش داشته باشد. توقع  مان 
آنقدر باال نيست ولي دوس��ت دارم سقفي داشته 
باشم. االن ش��رايط زندگي براي زني که مرد باالي 
سرش هست،  سخت اس��ت و براي من هم سخت 
اس��ت. باز هم حس مي کنم زندگي من از کساني 
که شوهرشان باالي سرشان است، بهتر مي گذرد. 
چون من حضور آقا مرتضي را هميشه حس مي کنم 
و هر کمکي خواسته ام همان لحظه اي که صدايش 
کرده ام همان لحظه دس��تم را گرفته اس��ت. من 

بهترين سرپرست را دارم. 

همسر شهيد مدافع حرم مرتضي خدادادي در گفت وگو با »جوان« از روزهاي بودن با شهيد مي گويد

کار بزرگ مدافعان حرم را با شهادت مرتضي درک کردم

نمي دانم چه عشقي در دل آقا مرتضي 
بود که باعث شد از همه چيز دل بکند 
و برود. وقتي به اين سؤال فکر مي کنم 
هزار عامت س�ؤال در ذهنم ش�کل 
مي گيرد و م�ن اين را به حس�اب اين 
مي گ�ذارم که حض�رت زين�ب)س( 
آق�ا مرتضي و ديگ�ر ش�هدا را قبل از 
تول�د انتخاب کرده و اين ش�هدا براي 
مدافع حرم ش�دن متولد شده بودند

شهید مرتضی خدادادی نفر سمت راست
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