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 معرفي کتاب »تا شقايق هست« 
در گفت و گوي »جوان« با نويسنده اثر

مابازمیگردیم
 عليرضا محمدي

كتاب »تا ش��قايق هس��ت« اث��ر جديد رضا 
خدري، روزنامه نگار پيشكس��وت و نويسنده 
دفاع مقدس به تازگي منتشر شده است. اين 
كتاب س��كانس هايي از روزهاي اول ش��روع 
جنگ را درب��ردارد. روزهايي ك��ه خدري به 
عنوان يك آباداني در ش��هرهاي مورد تهاجم 
قرار گرفته خوزستان نظير ماهشهر، خرمشهر 
و آبادان حضور داشت و اخبار لحظه به لحظه 

جنگ را به روزنامه كيهان مخابره مي كرد. 
جن��گ در حال��ي آغاز ش��ده بود ك��ه مردم 
غيرنظامي شهرهاي مرزي كشورمان انتظار 
شروع يك درگيري تمام عيار و طوالني مدت 
را نمي كشيدند. به همين دليل بسياري از آنها 
غافلگير شدند و تعداد قابل مالحظه اي نيز در 

رهگذر درگيري ها آسيب ديدند. 
رضا خدري اما به عن��وان يك خبرنگار، پيش 
از شروع رسمي جنگ از تحركات ارتش عراق 
با خبر ش��ده بود. خود خدري در گفت وگو با 
جوان مي گويد: »كتاب »تا شقايق هست« به 
سبك فيلمنامه اي نوشته شده است. سكانس 
بندي دارد و سكانس اول نيز از عروسي سميه 
و صنق��ور كه از آش��نايان من بودند، ش��روع 
مي ش��ود. در همين مراسم عروس��ي بود كه 
خبر ورود عراقي ها به مرز ش��لمچه به اطالع 
من رس��يد. آنها در حالي به روستاهاي مرزي 
تجاوز كرده بودند كه روز 20 شهريور59 بود 
و هنوز تا شروع رس��مي جنگ 10 روز زمان 

باقي مانده بود.« 
آن روز خدري سوار بر موتورسيكلت آشنايي 
كه خبر ورود عراقي ها را آورده بود، به سمت 
پل نو حركت مي كنن��د. آنجا با اس��تفاده از 
دوربين ش��كارچي هاي عش��اير، عراقي ها را 
مي بينند كه مردم عشاير منطقه را به اسارت 
درآورده و س��وار كاميون ها ب��ه داخل عراق 

انتقال مي دهند. 
نويس��نده كت��اب »تا ش��قايق هس��ت« كه 
تاكنون كتاب هايي چون »زارقاس��م بلمران 
خرمشهري«، »خرمشهر از اسارت تا آزادي«، 
»از خونين ش��هر تا خرمش��هر«، »خرمشهر 
نمي ميرد«،»2838 تهاجم به خارك« و... را 
با موضوع دفاع مقدس نوشته است، مي گويد: 
»جنگ قبل از 31 ش��هريور آغاز شده بود اما 
در مركز برخي از سياس��يون نمي خواستند 
اين موض��وع را باور كنن��د. آن روز وقتي من 
خبر تجاوز عراقي ها را ب��ه كيهان اطالع دادم 
روز بعد موضوع را ب��ا وزارت خارجه در ميان 
گذاش��ته بودند. در كمال تعج��ب يك نفر از 
مس��ئوالن وقت به آنه��ا گفته ب��ود احتماالً 
خبرنگارتان خواب نما شده يا حشيش مصرف 

كرده است!«
مطالب كت��اب »تا ش��قايق هس��ت« عيناً از 

مش��اهدات خود نويس��نده ناش��ي مي شود. 
خدري مي گويد: »هرچند كتاب را به س��بك 
فيلمنامه اي نوش��تم، ول��ي همگ��ي عيناً از 
مشاهدات خودم است. استنادش هم به آرشيو 
روزنامه كيهان برمي گردد ك��ه من به عنوان 
خبرنگار اي��ن روزنامه، مش��اهداتم را به آنجا 
ارس��ال مي كردم و اخب��ار و گزارش ها همراه 

تصاويرم چاپ مي شد.« 
ماج��راي كتاب »تا ش��قايق هس��ت« به 45 
روز مقاومت در خرمش��هر مي پردازد. خونين 
ش��هر 10 روز قبل از ش��روع رس��مي جنگ 
مورد تهاجم ق��رار گرفته ب��ود و 45 روز بعد 
نيز س��قوط كرد. كتاب »از عروس��ي سميه و 
صنقور« ك��ه مصادف با اولي��ن تجاوز زميني 
عراقي ها به حريم خرمشهر بود، شروع مي شود 
و درس��ت روز بعد از سقوط ش��هر كه سميه 
هم��راه خانم هاي ديگر قصد ت��رك آبادان به 

طرف ماهشهر را دارند، تمام مي شود. 
در س��كانس اول مي خوانيم:»محوطه حياط 
منزل ناخدا منصور )ش��ب- بيروني( مراسم 
عروس��ي صنقور و س��ميه در حي��اط بزرگ 
اين خان��ه در ح��ال برگزاري اس��ت. عده اي 
از ميهمان ه��ا به س��بك عش��اير روي زمين 
نشس��ته اند و عده اي ديگ��ر روي صندلي ها 

مشغول خوردن شيريني هستند...« 
از همين جاس��ت كه خب��ر ورود عراقي ها به 
اطالع خدري مي رس��د. س��پس ماجراهاي 
كتاب تا سقوط خرمشهر ادامه مي يابد و فرداي 
س��قوط ش��هر نيز وقتي قرار مي شود عده اي 
از خانم ها به اتفاق س��ميه و س��تاره )از ديگر 
ش��خصيت هاي كتاب( از چوئبده س��وار لنج 
ش��وند و به ماهش��هر بروند، كتاب ب��ه اتمام 
مي رس��د. پنجم آبان م��اه 1359 خدري در 
ساحل چوئبده همراه س��هراب همسر ستاره 
و صنقور تازه داماد ايستاده اند و به رفتن لنج 

نگاه مي كنند. 
سكانس آخر اينگونه به پايان مي رسد: »صبح 
سحر است و خورش��يد طلوع مي كند. ناخدا 
فرياد مي زند همه مس��افرها س��وار شده اند؟ 
حركت كنيم؟ ناخدا: لنگرها را باز كنيد. مراقب 
باشيد. جاشوها سرجايشان... ستاره به سهراب 
مي گويد: سهراب به خدا مي سپارمت آخرش 
زمستان مي رس��د. البته زمستاني كه براي ما 
بهار است. ما خرمش��هر را در يكي از روزهاي 

بهاري آزاد مي كنيم... 
سميه زير لب زمزمه مي كند. كجا برويم؟ كجا 
برويم؟ )حاضر نبود شهر را ترك كند( تازه اول 
كارزار است. مگر مي توان به همين سادگي از 
خرمشهر و آبادان جدا شويم... موتور لنج كم كم 
از ديده ها محو مي شود و فرياد سميه شنيده 
مي ش��ود: ما برمي گردي��م... برمي گرديم... تا 

شقايق هست زندگي بايد كرد.« 
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پدرم ه�ر ب�ار رضاي�ت م�ادرم را 
مي گرفت و راهي مي شد. مخصوصًا 
دفع�ه آخ�ري ک�ه مي خواس�ت 
برود هم�ه مي گفتن�د از حرف ها و 
رفتارش مش�خص بود ک�ه مي داند 
ديگ�ر برنخواهد گش�ت. وقتي هم 
ش�هيد ش�د پيكرش در دو مرحله 
آمد. م�ورد اصاب�ت خمپ�اره قرار 
گرفت و بدن مطهرش متالشي  شد
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جدولسودوکو
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.

جدولکلماتمتقاطع

فرزند شهيد رمضانعلي ايراندوست در گفت وگو با »جوان« از راهي مي گويد که پدرش تا شهادت پيمود

پدرم ورزشکاری بود که در جبهه عارف شد
     احمد محمدتبريزي

ش�هيد رمضانعلي ايراندوس�ت در 10 اسفند 
ماه 1360در روند اجراي عمليات فتح المبين 
به شهادت رسيد. آمبوالنس اين شهيد هنگام 
حمل مجروحان در خط مق�دم مورد اصابت 
خمپاره قرار گرفت و پيكر مطهرش متالشي 
شد. شهيد ايراندوست به واسطه فعاليت هاي 
فرهنگ�ي و ورزش�ي در زادگاه�ش ف�ردي 
شناخته ش�ده بود و شهادتش غمي سنگين 
را بر دل مردم ميمه نشاند. از شهيد تنها يک 
پس�ر به نام ميثم به يادگار مانده است. ميثم 
ايراندوست که هنگام شهادت پدر 9 ماه بيشتر 
نداشت در گفت وگو با »جوان« از اهداف پدر 
و روزهاي نب�ودن و دلتنگي هايش مي گويد. 

   
ش�ما ب�ه عن�وان تنه�ا فرزند ش�هيد 
ايراندوس�ت آيا تصويري از پدرتان در 

ذهنتان داريد؟
من متولد سال 1360 هستم و 9 ماهه بودم كه 
پدرم شهيد شد. قطعاً يك بچه 9 ماهه دركي از 
محيط اطرافش ندارد و من هم تصوير و خاطره اي 
از پدر در ذهنم نيس��ت. چيزهايي كه از ايشان 
مي دانم همه مرب��وط به ش��نيده هايم از مادر، 
بستگان و دوستان پدرم اس��ت. پدرم فرهنگي 
و مس��ئول تربيت بدني اداره آموزش و پرورش 
ميمه بود. عالقه ايش��ان به قرائت قرآن س��بب 
شد به عنوان مربي آموزش قرآن فعاليت كند. از 
همان دوران جواني در رشته هاي ورزشي فوتبال، 
واليبال و تنيس روي ميز در سطح استان حرفي 
براي گفتن داش��ت و به همين دلي��ل به عنوان 
مسئول تربيت بدني آموزش و پرورش در خدمت 
ورزش بود. من تازه به دنيا آمده بودم كه ايشان 
تصميم گرفت به صورت داوطلبانه به جبهه  برود. 
اواخر سال 1360 شهيد  شد و آن سال عيد مادرم 

رنگ عزا و غم داشت. 
پدرت�ان قب�ل از انقالب چ�ه عقيده و 
اعتقادي داشتند و آيا در جريان انقالب 

بودند؟ 
ما اصالتاً بچه ميمه در 100 كيلومتري اصفهان 
هستيم. مردم در ش��هرهاي كوچك مذهبي تر 
از شهرهاي بزرگ هس��تند و شهر ما هم چنين 
فضا و جوي داشت. پدرم از همان زمان قديم در 
هيئت فعاليت مي كرد و در ايام محرم حضوري 
فعال داشت. مادرم و عموهايم تعريف مي كنند 
پدرم با چندين س��ال حض��ور در جبهه حالت 
نماز خواندنش هم تغيي��ر مي كند. به نحوي كه 
همرزمانش تعريف مي كردند ايش��ان نيمه هاي 
ش��ب از خواب بيدار مي ش��د و در مي��ان راز و 
نيازهايش گريه مي كرد. آخري��ن باري كه قرار 
بود به جبهه برود پدرم ب��ه همه گفت اين دفعه 
كه ب��روم اتفاقات ديگري براي��م مي افتد. حتي 
بدهكاري هايي كه به ديگران داش��ت را داد و از 
همه حالليت طلبيد. آخرين باري كه به جبهه 
 رفت انگار ش��هادتش به او الهام ش��ده بود. يك 
نوار كاست هم براي من، مادر و ديگر بستگان و 
آشنايان پر  كرد و در آن تمام حرف هايش را  زد. 
به نوعي وصيتنامه ش��فاهي  اش است. در همان 
ابتداي نوار مي گويد بنا به وظيفه وصيتنامه خود 
را روي نوار ضبط مي نمايم شايد اين وصيتنامه 
من باعث ش��ود بعض��ي از برادران راه��ي را كه 
مي پيماييم بشناسند و خود را ساخته و راه حق 
را در پيش بگيرند. آن روز ان��گار مادرم در خانه 
نبود و ايشان در تنهايي اين نوار را پر كرده بود. در 
نوار خيلي به من تأكيد كرده بود كه براي چه به 
جبهه  رفته و هدف هايش از رفتن را توضيح داده 
است. مي گويد من با دلي شاد و قلبي سرشار از 

مهر به امامان به سوي جبهه هاي حق عليه باطل 
روانه شده ام و ان شاءاهلل به درجه رفيع شهادت 
خواهم رسيد و ش��ما  اي پدر و مادر به قول امام 
گريه كردن براي شهيد زنده نگه داشتن نهضت 
است و ش��ما گريه نكنيد به خاطر رضايتان )نام 
شهيد در خانه( بلكه به خاطر سرورانتان همچون 
حسين)ع( و همچون بهشتي مظلوم و همچون 

رجايي محبوب و باهنر عزيز. 
ش�كل گيري روند اعتقادي پدرتان به 
مرور زمان کامل مي شود. چقدر انقالب 
اس�المي و امام خميني روي انديشه و 

عقيده پدرتان تأثير داشت؟
خيلي از آشنايان مي گويند پدرت خيلي چيزها 
را زودتر از ديگران مي فهميد. از همان زمان قبل 
انقالب كه يكسري جاويد شاه مي گفتند پدرم با 
آنها درگير مي ش��د و درباره امام و از اهداف امام 
و چرايي انقالب صحب��ت مي كرد. امام خميني 
رحلت كرده بودند و خاطرم هس��ت م��ادرم با 
پيراهن مشكي زانو زده بود و گريه مي كرد. من در 
همان عالم بچگي گفتم مامان چرا گريه مي كني؟ 
گفت امام فوت ش��ده اس��ت، من نمي فهميدم 
درگذش��ت امام يعني چه و چرا م��ادرم آنقدر 
ناراحت است؟! با فوت امام خميني انگار مادرم 
يكي از اعضاي خانواده اش را از دس��ت داده بود. 
اين نشان از عالقه شان به امام خميني دارد. حتي 
براي كارت عروسي شان نيز عكس امام را چاپ 
كرده بودند. هنوز هم همينطور عاش��قانه امام 
خميني را دوس��ت دارند. پدر در وصيتنامه اش 
مي گويد: »شما براي من طلب آمرزش كنيد. از 
خداوند مي خواهم شايد كوله بار سنگين گناهانم 
را ببخشد كه ارحم الراحمين است و براي اماممان 
دعا كنيد كه واقعاً بايد تمام وجودمان و وجودتان 
را رهسپار راهش نماييد. خدا نكند كه مويي از 
وجود مب��ارك امام كم گردد ك��ه هر چه بركت 
خداوند به اين مردمان شهيدپرور مسلمان عطا 
فرموده كه اميدوارم خداوند لطف نمايد و امام را 

تا انقالب مهدي)عج( حفظ نمايد.«
در زمان انقالب و پس از آن هم فعاليت 

داشتند؟
پدرم اوايل انقالب به تهران اعزام  شد و مدتي با 
شهيد بهشتي همكاري داشت. فضاي آدم هاي 
آن زمان ب��ا آدم هاي ام��روز تفاوت هاي زيادي 
دارد. ايش��ان وقتي احس��اس تكليف مي نمايد 
نهايت تالش��ش را براي انجام تكليفش مي كند 
و با اينكه ارتباطات خوبي با مس��ئوالن انقالبي 
آن زمان داش��ت هيچ تالش��ي جهت استفاده 
از اين ارتباطات نمي كند. ول��ي امروز آدم ها به 
دنبال سوء اس��تفاده از ارتباطات شان هستند. 
االن اين مس��ائل خيلي كمرنگ ش��ده اس��ت. 

مادرم مي گوي��د آن روزها خيل��ي از كاالهاي 
اساسي زندگي به صورت س��هميه اي و كوپني 
بود. سهميه قند يا چاي مي دادند و پدرم با اينكه 
اين اقالم را در خانه نداشتيم از سهميه خودش 
به نيازمندان كمك مي كرد. مادرم مي گفت قند و 
چاي خودمان تمام شده بود پدرم مي گفت حاال 
اين ماه قند  نخوريم اتفاق��ي نمي افتد. آن زمان 
فضاي فكري و عقيدتي  اش با امروز خيلي فرق 
داشت. من االن دو فرزند دارم و فكر مي كنم اگر 
شرايطي پيش آيد من چطور مي توانم فرزندانم 
را نبينم و بروم. پشت اين رفتن و دل كندن بايد 
يك اعتقاد بسيار قوي باشد. من يك پسر  9ماهه 
بودم كه پدرم، همس��ر و فرزندش را گذاشت و 
رفت. تنها نواري پر كرد و داليل رفتنش را گفت. 
در آن نامه نوشت اگر بزرگ شدي ناراحت نشو 
كه پدرت تنهايت گذاشت. پدرت براي عقيده و 
اعتقادش رفت. در آن نوار خطاب به من مي گويد 
كه  اي ميثم من رفتم و ش��هيد ش��دم به خاطر 
اينكه بعد از بزرگ شدن به من نفرين نفرستي و 

نگويي  اي پدر چرا تو در خانه نشستي و كفار بر 
سرزمين اسالمي تاختند. 

فضاي خان�واده اي که پدرت�ان در آن 
بزرگ شدند هم مذهبي بود؟

بله، من پدربزرگم كشاورز بود و با رزق حالل و 
زحمت كشاورزي بچه هايش را بزرگ كرد. پدر 
و پدربزرگم هر دو قرآن خ��وان بوده و به لحاظ 
مذهبي خيلي مقيد بودن��د. در همان نوار پدرم 
به پدر و مادرش و دس��ت هاي پينه بسته  ش��ان 
قسمشان مي دهد كه او را حالل كنند. مي گويد 
مادر تو را به امام حس��ين)ع( قسم مي دهم كه 
هيچ زماني به خاطر من گريه نكني چون گريه 

كردن براي من ناقابل هيچ ارزشي ندارد. 
روحيه لوطي منشانه و داش مشتي هم 

داشتند؟
پدرم  عالوه بر فرهنگي بودن، ورزشكار هم بود. 
كشتي مي گرفت و ورزشگاهي در ميمه به اسم 
پدرم هست كه خودش سنگ بناي اوليه اش را 
گذاشته اس��ت. االن خيلي از دوستان من را كه 

مي بينند روبوسی مي كنند و مي گويند من سال 
فالن در كوچه ايستاده بودم و سيگار مي كشيدم 
كه پدرت دنبالم آمد و من را به سمت يك ورزش 
كشاند. مدال و كاپ هاي پدرم در خانه هست كه 
نشان مي دهد ايشان به صورت حرفه اي ورزش 

مي كرده است. 
مادرتان با وجود داش�تن يک فرزند 9 
ماهه  چطور رضايت ب�ه رفتن پدرتان 

دادند؟ 
جالب اينجاس��ت همين مطالب را پدرم در نوار 
كاست و وصيتنامه  اش گفته است. پدرم مي گويد 
وقتي به همسرم گفتم مي خواهم به جبهه بروم 
زينب وار خيلي محكم گفت ب��رو ايرادي ندارد. 
من مراقب فرزندمان هس��تم تو راهت را ادامه 
بده. فضاي آن روزها شايد براي امروزي ها خيلي 
قابل درك نباشد. پدرم هر بار رضايت مادرم را 
مي گرفت و راهي مي شد. مخصوصاً دفعه آخري 
كه مي خواست برود همه مي گفتند از حرف ها و 
رفتارش مشخص بود كه مي داند ديگر برنخواهد 
گش��ت. وقتي هم شهيد مي ش��ود پيكرش در 
دو مرحله مي آيد. ش��هيد ايراندوست در جبهه 
افتخار سمت امدادگري را داشت و هنگام حمل 
مجروحان در خ��ط مقدم آمبوالنس��ش مورد 
اصاب��ت خمپاره ق��رار گرفت و ب��دن مطهرش 
متالشي  شد. پدر در جريان عمليات فتح المبين 
به شهادت رسيد.  پدرم بارها عنوان كرده بود كه 
مي خواهد مثل اربابش حضرت ابوالفضل اربا اربا 
ش��ود تا گناهانش بريزد. به مادرم گفته بود اگر 
اينطوري آمدم تو ناراحت نباش چون از خداي 
خودم خواسته ام كه اينچنين شهيد شوم تا خدا 

گناهانم را پاك كند بعد پيش خودش ببرد. 
ش�ما در 9 ماهگي پدرتان را از دس�ت 
داديد. آيا در طول اين س�ال ها دلتنگ 
پ�در ش�ديد و نب�ودش را احس�اس 

کرديد؟
دلتنگي هايش كه هميشه همراهم بوده است. 
مادرم فرهنگي بود. وقتي بچه بودم يك مادر 
از شير قوي تر داش��تم. با اينكه االن خودم دو 
فرزند دارم، هنوز جرئت نمي كنم جلوي مادرم 
پايم را دراز كنم. مادرم انساني قوي و بامطالعه 
است. با وجود مادرم آن روزها خيلي نبود پدرم 
را لمس نكردم. در كنار مادر اقوام و آشنايان هم 
بودند و اجازه ندادند ما تنها شويم. اما االن كه 
مي بينم فرزندانم چقدر به من احتياج دارند و 
مي پرسند همه پدربزرگ دارند و پدربزرگمان 
كجاست بيش��تر اذيت مي ش��وم. آدم دوست 
دارد برود در خانه بچه هايش پيش پدربزرگ 
و مادربزرگ هايش��ان باش��ند. االن كه پدرم 
شهيد شده اس��ت من هم به اعتقادش احترام 
مي گذارم و مي دانم در مس��ير مقدس��ي قدم 
گذاشته اس��ت و حتماً اين مسير درست بوده 
كه ايش��ان آگاهانه انتخابش كرده است. االن 
نبود نش را بيشتر احس��اس مي كنم و اگر پدر 
بود خيلي بهتر بود. در حال حاضر هم كه از نظر 
فيزيكي از ديدگانمان غايب است، مطمئنم در 
كنارمان حضور دارد و ما ايشان را نمي بينيم. 
خيلي وقت ها من در روند زندگي دچار مشكل 
ش��دم و بعد از مدتي همس��رم گفته است آقا 
ميثم اينجا پدرت به م��ا كمك كرد وگرنه اين 
مشكل حل نمي شد. خودم جايي گير مي كنم 
ضمن اينكه به خدا و ائمه توكل مي كنم از پدرم 
مي خواهم مشكلم را حل كند و آن مشكل حل 
هم مي شود. با همين اعتقاد خودم به دل كارها 
مي زنم و مي دانم يك نفر هوايم را دارد. اين را 
با تمام وجود مي گويم چون بارها و بارها اتفاق 

افتاده است. 
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