
وادی کتاب

 گفت وگوي »جوان« با نويسنده کتاب »مسافران خورشيد«
 )واقعه تروريستي 30 تيرماه 1397(

 سه قلوهاي برهان
 چند ماه پس از شهادت پدر متولد شدند

   عليرضا محمدي
اخيراً که حمله تروريس�تي پيرانش�هر 
به شهادت سه پاس�دار انجاميد، ما را به 
ياد واقع�ه 30 تيرماه 1397 در پاس�گاه 
روس�تاي م�رزي دري از تواب�ع مريوان 
انداخ�ت ک�ه در آن واقع�ه ني�ز 11 تن از 
بس�يجي ها و رزمندگان بومي منطقه به 
ش�هادت رس�يدند. درحالي که سالگرد 
آن واقعه تروريس�تي را به تازگي پش�ت 
سرگذاش�ته ايم، در همي�ن خص�وص 
کتاب »مسافران خورش�يد« به قلم رضا 
رستمي از نويسندگان استان کردستان 
به انتشار رس�يده اس�ت که گفت وگو با 
نويس�نده اين کتاب را پي�ش رو داريد. 
چطور ش�د تصميم گرفتيد زندگي 

اين 11 شهيد را کتاب کنيد؟ 
شهادت اين تعداد رزمنده در منطقه مريوان 
حادثه اي كم نظير بود كه نه تنها در منطقه 
و كش��ور كه حتي در جهان بازتاب زيادي 
داش��ت. مردم منطقه چه شيعه و چه سني 
به ش��دت از اين حادثه تهييج شدند و عليه 
ضدانق��اب موضع گيري هاي قوي و خوبي 
ص��ورت گرفت. اي��ن 11 ش��هيد همگي از 
خانواده هاي مس��تضعف منطق��ه بودند و 
من هم كه خودم مريواني هس��تم، تصميم 
گرفتم با نوشتن زندگينامه اين شهدا، ياد و 

خاطره شان را زنده نگه دارم. 
زمان شهادت اين شهدا اعالم شده 

بود که همگي بسيجي هستند؟
10 نفرشان بسيجي بودند و يكي شان سرباز 
بود. جالب اس��ت كه همگي دهه هفتادي 
بودن��د. همانطور ك��ه ده��ه هفتادي ها در 
ماجراي دفاع از حرم خوش درخش��يدند و 
نش��ان دادند كه نس��ل هاي چهارم و پنجم 
انق��اب همچنان پ��اي آرمان ه��اي نظام 
ايستاده اند، در ماجراي تروريستي روستاي 
دري هم شهادت 11 جوان دهه هفتادي مهر 

تأييدي بر اين موضوع شد. 
کداميك از اين شهدا ويژگي خاصي 

داشت؟
همه ش��ان از جوانان خوب، انقابي و پاك 
منطقه بودند. اما ش��هيد بره��ان معين پور 
جواني بود كه همان روز ش��هادتش، جواب 
سونوگرافي بارداري همسرش آمده بود. اين 
شهيد خودش هم نمي دانست كه همسرش 
سه قلو باردار است. اتفاقاً چند روز پيش كه 
سالگرد اين ش��هدا برگزار شد، فرزندان سه 
قلوي نوزاد شهيد معين پور به محل برگزاري 
مراسم آورده شده بودند. بين مردم غوغايي 
برپا شد كه ديدني بود. واقعاً ضدانقاب با اين 

كارهايشان، چهره واقعي خودشان را نشان 
مي دهند و در چش��م مردم خ��وار و خفيف 

مي شوند. 
سبك کارتان در کتاب چطور است؟ 
راوي زندگ�ي ش�هدا چه کس�اني 

هستند؟
سبك كتاب روايي است. با خانواده و بستگان 
ش��هدا گفت وگو كردم و اين خاطرات را در 
قالب روايت هايي نوشتم. هر شهيد هم يك 
فصل از كت��اب را دربرمي گيرد و به ترتيب، 
گفت وگو با خانواده و اقوام ش��هدا مثل پدر، 

مادر، همسر و... آورده مي شود. 
با چند نف�ر مصاحب�ه کرديد؟ همه 

شهدا از مريوان بودند؟
نه. از 11 ش��هيد س��ه نفر اهل قروه، هفت 
نفر  اهل مري��وان و يك نفر اه��ل كامياران 
بود. دو نفر از ش��هداي قروه ای شيعه و باقي 
اهل تسنن بودند. شهادت اين شهدا در كنار 
هم، دليل واضحي بر اتح��اد اقوام و مذاهب 
ايراني اس��ت. اما درخصوص اف��رادي كه با 
آنها گفت وگو كردم بايد عرض كنم كه چون 
تعداد ش��هدا زياد بود، روي هم رفته با 117 
نفر از خانواده و بستگان شهدا مصاحبه هايي 
انجام دادم كه خاطراتش��ان در كتاب ذكر 

شده است. 
اولي�ن  به تازگ�ي  ش�هدا  اي�ن 
سالگردشان را پشت سر گذاشته اند. 
کي کتاب را شروع کرديد که اينقدر 

زود به اتمام رسيد؟
تقريباً دو م��اه بعد از حادثه ب��ود كه كار را 
ش��روع كردم. اين دو ماه را هم به اين دليل 
صبر كردم كه كم��ي از داغ اوليه خانواده ها 
كم بش��ود. هفت ماه ه��م كار مصاحبه ها و 
رفتن به ش��هرهاي كامي��اران و قروه طول 
كش��يد و نهايتاً اسفندماه س��ال 97 كتاب 

آماده انتشار شد. 
   شهداي مرزي مظلومند

بخش��ي از فرمايش��ات رهبري درخصوص 
ش��هداي مرزي ك��ه در كتاب »مس��افران 
خورشيد« آورده شده اس��ت: شما در خانه 
نشستي و از مرز چه خبر داريد. شما پسرت، 
دخترت را مي فرستيد مدرسه، مي آيد، نگران 
نيستيد. خودتان مي رويد محل كار، مي آييد، 
نگران نيستيد. مي رويد در پارك مي نشينيد 
نگران نيستيد. مي رويد راهپيمايي مي كنيد 
نگران نيستيد. نگران ناامني نيستيد. داريد 
زندگي مي كنيد با امنيت. چه خبر داريد آن 
كسي كه در مرز ايستاده و جلوي دشمن را 
گرفته كه وارد كشور نشود، او چه مي كشد. 

شهداي مرزي ما مظلومند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاهي بر زندگي جهادي امير سرتيپ احمد ترکان، پدر توپخانه ايران

  شيرمرد خستگي ناپذير جبهه ها آرام گرفت
با گذش��ت بيش از س��ه ده��ه از اتم��ام جنگ 
تحميلي، جبهه جهاد و مقاومت بار ديگر سوگوار 
يكي ديگر از شيرمردانش شد. امير سرتيپ احمد 
تركان از چهره هاي پيشكسوت دفاع مقدس پس 
از عمري خدمت، روز 24 تيرماه 1398 به همرزم 
شهيدش سپهبد علي صيادش��يرازي پيوست. 
تركان كه معاون اس��بق عمليات ارتش بود،  به 
پدر توپخانه ايران شهرت داشت و از قهرمانان و 
نوابغ دفاع مقدس به شمار مي رفت. سال ها پيش 
امير سرتيپ دوم رضا جهادي ارسي درباره اين 
قهرمان ملي گفته بود: »بازنشستگاني در ارتش 
داريم كه قهرمانان جن��گ تحميلي بودند. اين 
افراد اگر به مرگ طبيعي از دنيا بروند، جفا است؛ 
چراكه آنان لياقت ش��هادت را دارند... در استان 
اصفهان افرادي چون امير تركان س��رمايه هاي 
عظيم و گنج نهاني هستند كه بايد بيش از پيش 

مورد توجه رسانه ها قرار بگيرند.«
   ورودي سال 41

احمد تركان در اواخر جنگ جهاني دوم به دنيا 
آمد. آن ايام اشغال ايران توسط متفقين شرايط 
س��ختي را براي مردم رقم زده بود. تركان در 
مصاحبه اي گفته بود ك��ه خاطره زيادي از آن 
روزها ندارم تنها كوپن ه��اي پدرم را به خاطر 
دارم كه با آنها قند و ش��كر مي گرفت.  تركان 
درباره روزگار كودكي و نوجواني اش مي گويد: 
»بعد از دوره شش ساله دبستان، سيكل اول را 
به خوبي گذراندم و بعد  از آن در س��ال 1339 
به دليل اينكه بايد به سربازي مي رفتم، ديپلم 
ناقص گرفتم. چون دو سال س��رباز بودم. آن 
زمان به دبيرس��تان نرفت��م و بايد كمك خرج 
خانواده مي ش��دم به همين دليل در بازار كار 
مي كردم. ش��ب ها درس، روزها در بازار كار و 
توأمان سرباز هم بودم. باالخره در سال 1341 
ديپلم رياض��ي گرفتم. از آنجا وارد دانش��كده 

افسري شدم.«
   رسته توپخانه

تركان پس از ط��ي دوره مقدمات��ي توپخانه و 
سپري كردن دوره هاي تكاور، چتربازي، مربي 
كوهس��تان و ديگر دوره ها، به تيپ 55 هوابرد 
شيراز براي ادامه خدمت منتقل شد. او در سال 

1354، با كس��ب موفقي��ت در مراحل مختلف 
گزينش و آزم��ون، براي گذران��دن دوره عالي 
توپخانه، با درجه سرواني به كشور امريكا اعزام 
شد و در آنجا توانست دوره مذكور و دوره ديگري 
تحت عنوان مديريت آموزش را با موفقيت كامل 

طي كند. 
امير تركان پس از بازگش��ت به ايران، در مركز 
توپخانه اصفه��ان به عن��وان اس��تاد تاكتيك 
تخصصي توپخانه مشغول به كار شد. با گذشت 
زمان تجربي��ات و دانش تركان ب��اال مي رفت و 
او منتظر بزنگاهي بود ت��ا از مهارت و تجربه اش 
اس��تفاده كند. او در كنار ديگر نيروهاي ارتش 
به هنگام پيروزي انقاب اس��امي در كنار امام 
خميني)ره( و ساير مردم ايستاد و نقش خود را 
در يكي از حساس ترين برهه هاي تاريخي كشور 

به خوبي ايفا كرد. 

   حضور در کردستان
بعد از پيروزي انقاب، دشمن خيلي زود دست 
به كار شد. مردم هنوز طعم شيرين پيروزي  در 
ساقط كردن حكومت پهلوي و برقراري حكومت 
اس��امي را به طور كامل درك نكرده بودند كه 
ضدانقاب در مناطق غربي كشور به ايجاد تفرقه 

و ناامني پرداخت. 
تركان به همراه ساير افراد نيروي زميني ارتش، 
براي اجراي طرح ها و نظرات امير سرلشكر شهيد 
ولي اهلل فاحي در كردستان، به آن منطقه اعزام 
شد. او در اين دوران نقش مؤثري در نجات مردم 
و كمك به هموطنانش به ويژه در غرب كش��ور 
و پاكس��ازي محور بانه و سردشت و ممانعت از 
سقوط شهر س��نندج و نجات پادگان لشكر 28 
سنندج داش��ت. امير تركان ابتدا در كردستان، 
فرماندهي يك گردان از توپخانه لشكر 28 را بر 

عهده گرفت و پس از مدتي، با توجه به لياقت و 
كارداني اش، مسئوليت فرماندهي توپخانه لشكر 

به او سپرده شد. 
به دنبال اغتشاشات كردستان، بعثي ها به خاك 
ايران تجاوز كردند. آنها مي خواس��تند در مدت 
زمان كوتاهي بخش هاي جنوبي ايران را اشغال 
كنند و به تهران برس��ند. در روزهايي كه هنوز 
نيروهاي نظامي سازماندهي درستي نداشتند 
بايد ب��ر تجرب��ه نيروهاي ارتش تكيه مي ش��د. 
نيروهاي مردم��ي از همان نخس��تين روزهاي 
جنگ با هدايت ارتشي ها مقاومت سرسختانه اي 
مقابل دشمن انجام دادند و نقشه هاي صدام را 

در نطفه خفه كردند. 
   ترکان در جنگ

در آن روزها استفاده از تجربيات نيروهاي ارتشي 
مثل تركان خيلي ب��ه كمك جبهه ه��ا آمد. او 

همچون دوران انقاب و مب��ارزه با ضدانقاب 
پاي به ميدان گذاش��ت و نقش بسيار مهمي در 
عمليات ها داش��ت. نبوغ نظام��ي و ابتكار عمل 
منحصربه ف��ردش، عام��ل مهم��ي در مقاومت 

مردم داشت. 
اقدامات ابتكاري، خاقانه و روحيات واليتمدارانه 
و ش��هادت طلبانه امير س��رتيپ احم��د تركان 
در عمليات ه��اي مختلف دفاع مق��دس مانند 
والفجره��ا، بيت المقدس ه��ا و...، بيانگ��ر نبوغ 
نظامي، خاقي��ت در روش ه��ا و تاكتيك هاي 
نظامي، قدرت تصميم گيري صحيح و به موقع در 
شرايط بحراني، شجاعت و بي باكي اين قهرمان 
كم نظير هشت سال دفاع مقدس است كه در آن 
دوران فرماندهي چندين عمليات مهم و اثرگذار 

را نيز بر عهده داشت. 
اين قهرمان ملي پس از جنگ تحميلي به عنوان 
فرمانده مركز آموزش توپخانه و موشك هاي نيروي 
زميني در اصفهان، فرمانده قرارگاه عملياتي غرب 
ارتش، معاون عمليات ارتش و عضو هيئت معارف 
جنگ شهيد سپهبد علي صيادش��يرازي، منشأ 
خدمات و اقدامات ارزشمندي براي ارتش جمهوري 

اسامي ايران و نظام مقدس اسامي بود. 
با پايان گرفتن دفاع مقدس امير سرتيپ تركان 
مورد تقدير فرماندهي معظم كل قوا  قرار گفت 
و به دليل تسلط بر زبان انگليس��ي و اشراف بر 
اطاعات نظامي، حقوق��ي و قوانين بين المللي 
يكي از نمايندگان جمهوري اس��امي ايران در 

هم انديشي بررسي قوانين ژنو شد. 
دريافت چن��د مرحله ارش��ديِت مأموريت هاي 
رزم��ي در دوران جنگ تحميلي و نيز اش��راف 
و پياده س��ازي دان��ش توپخان��ه در حوزه هاي 
عملياتي، آموزش��ي و پرورش افسران متعهد و 
متخصص و انتقال دان��ش و تجربيات گرانقدر 
س��ال هاي دفاع مقدس به نس��ل جوان بخش 
ديگري از افتخارات و اقدامات مؤثر ايش��ان در 
طول خدمت در ارتش جمهوري اسامي ايران 

به شمار مي رود. 
امير تركان پ��س از عمري مجاه��دت، روز 24 
تيرماه 1398 در سن 80 سالگي درگذشت و به 

ياران شهيدش پيوست.

   آرمان شريف
ادبيات دفاع مقدس چند سالي است روزگار خوبي را سپري 
مي كند. هم رزمندگان پاي كار آمده اند و خاطراتشان را بازگو 
مي كنند،  هم انتش��اراتي ها براي چاپ اين خاطرات ذوق به 
خرج مي دهند و با رعايت اصول حرفه اي آثاري درخور منتشر 
مي كنند و از س��وي ديگر مخاطبان نيز به اين كتاب ها روي 

خوش نشان مي دهند. 
رهبر انقاب بارها خاطرات رزمندگان و شهدا از دفاع مقدس 
را به »گنج« تش��بيه كرده اند كه بايد از س��ينه  رزمندگان 
استخراج شود. پس از چندين مرحله آزمون و خطا باالخره 
قطار ادبيات دفاع مقدس روي ريل خود قرار گرفت و توانست 

مخاطبان زيادي را جلب كند. 
نويسندگان به س��راغ رزمندگان و خانواده ش��هدا رفتند و 
روايت هايشان را شنيدند و با قلمي شيوا به دور از شعارزدگي 
بر صفحه جاري كردند. پس از خواندن اولين تجربه هاي موفق 
خاطره نگاري، خوانندگان فهميدند دفاع مقدس ناگفته هايي 

دارد و ظرفيت بااليي نيز براي بيانش موجود است. 
بازخواني فرهنگ رايج در دهه 60 و مردماني كه ساده زندگي 
مي كردند و به اعتقاداتشان ايماني قلبي داشتند براي مردم و 

جوانان دهه هاي بعدي جذابيت هاي زيادي دارد. 
اما ادبيات پايداري )ايثار و مقاومت(، جنگ در جبهه مقاومت 

اسامي )عراق و سوريه( و حضور رزمندگان در دفاع از حريم 
اهل بيت)ع(، فصل تازه اي را در تاريخ جهاد كش��ورمان باز 
كرد. روايت ش��جاعت و مردانگي جواناني كه از زندگي شان 
دست مي كشيدند، از زن و فرزند دل مي كندند و راهي سوريه 

مي شدند بازتاب هاي زيادي در جامعه داشت. 
ش��هداي مدافع حرم در دهه 90 ياد و خاطره شهداي دفاع 
مقدس در دهه 60 را زنده كردند. حاال بسياري مي خواستند 
بيش��تر از اين ش��هدا بدانند و بيش��تر با طرز تفكر و سبك 
زندگي شان آشنا شوند. انتش��اراتي ها كه متوجه اين نياز در 
جامعه شدند خيلي زود دست به جمع آوري خاطرات شهدا 

زدند و  با خانواده هايشان صحبت كردند. 
پس از چند س��ال كه از جن��گ در جبهه مقاومت اس��امي 
مي گذرد، رفته رفته زندگينامه و خاطرات شهداي مدافع حرم 
به كتابفروشي ها رسيد. اولين موج را كتاب »يادت باشد« شهيد 
حميد سياهكالي مرادي ايجاد كرد؛ كتابي كه مورد توجه رهبر 
معظم انقاب نيز قرار گرفت و ب��ر محبوبيتش افزود. رهبري 
درباره اين كتاب چنين گفتند: »يك كتابي تازه خوانده ام كه 
خيلي براي من جالب بود. دختر و پس��ر جوان -زن و شوهر- 
متولّدين دهه 70، مي نشينند براي اينكه در جشن عروسي شان 
گناه انجام نگيرد، نذر مي كنند سه روز روزه بگيرند! به  نظر من 
اين را بايد ثبت كرد در تاريخ كه يك دختر و پسر جواني براي 

اينكه در جشن عروسي ش��ان ناخواسته خاف شرع و گناهي 
انجام نگيرد، به  خداي متعال متوّس��ل مي شوند، سه روز روزه 
مي گيرند. پسر عازم دفاع از حريم حضرت زينب)س( مي شود؛ 
گريه  ناخواسته اين دختر، دل او را مي لرزاند؛ به اين دختر -به 
خانمش- مي گويد كه گريه تو دل من را لرزاند، اّما ايمان من را 
نمي لرزانَد! و آن خانم مي گويد كه من مانع رفتن تو نمي شوم، 
من نمي خواهم از آن زن هايي باش��م كه در روز قيامت پيش 
فاطمه  زهرا)س( سرافكنده باش��م! ببينيد، اينها مال قضاياي 
100 سال پيش و 200 سال پيش نيست، مال سال 94 و 95 
و مال همين سال ها است، مال همين روزهاي در پيش ]روي[ 
ما است؛ امروز اين است. در نسل جواِن ما يك چنين عناصري 

حضور دارند، يك چنين حقيقت هاي درخشاني در آنها حضور 
دارد و وجود دارد؛ اينها را بايد يادداشت كرد، اينها را بايد ديد، 

اينها را بايد فهميد.«
كتاب »مجيد بربري« كه ش��رحي بر زندگي شهيد مدافع 
حرم مجيد قربانخاني است،  نيز از جمله كتاب هاي ديگري 
است كه با استقبال زيادي از سوي مردم مواجه و به يكي از 
پرفروش ترين كتاب هاي حوزه پايداري تبديل شد. ماجراي 
تحول حر مدافعان حرم و شهادت مظلومانه اش براي عموم 
مردم جذابيت هاي زيادي دارد و بس��ياري را براي دانستن 

رازهاي زندگي اين شهيد ترغيب كرده است. 
»دلتنگ نباش« كه خاطرات شهيد روح اهلل قرباني را شامل 
مي ش��ود،  تازه ترين عنواني اس��ت كه در ادبيات پايداري با 
استقبال بسيار زيادي روبه رو شده است. رهبر انقاب نيز از 

اين كتاب تمجيد كردند و بر محبوبيت بيشترش افزودند. 
كتاب هاي خاطرات ش��هداي مدافع حرم ج��ان تازه اي به 
ادبيات دفاع مقدس داده است. در زماني كه كتاب هاي اين 
حوزه مي رفت كه رنگ تكرار به خ��ود بگيرد، ناگهان كتاب 
خاطرات شهداي مدافع حرم از راه رسيدند و خون تازه اي به 
اين حوزه تزريق كردند. هنوز خاطرات شهداي مدافع حرم 
زيادي منتشر نشده كه در صورت انتشار ادبيات پايداري رونق 

بيشتري خواهد گرفت.
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