
موضوع گفت وگوي ما  انتشار آخرين كتاب شما 
با عنوان »عاشقان ايستاده مي ميرند« است كه 
روايتي از زندگي شهيد عديل  از شهداي مدافع 
حرم  لشكر زينبيون را به تصوير كشيده است. 
چطور شد اين سوژه را انتخاب كرديد؟ با فضاي 

مدافعان حرم آشنا بوديد؟ 
راستش را بخواهيد شخصاً انتخاب نكردم. كم و بيش با خانواده 
مدافعان حرم آشنا بودم و حتي براي نوشتن كتاب از زندگي 
يكي از شهداي مدافع حرم هم مصاحبه هايي انجام داده بودم 
اما شرايط مناسب براي نوشتن و انتشار آنها فراهم نشد. كمي 
بعد يكي از دوستان، واسطه آشنايي من با بخش فرهنگي 
لشكر زينبيون شد و نوشتن از شهيد عديل به من پيشنهاد 
داده شد، كه من هم آن را منوط به خواندن مصاحبه هايي 
كردم كه قبالً از خانواده شهيد و همرزمانش تهيه شده بود. بعد 
از خواندن زندگي شهيد از ميان روايت خانواده اش، نوشتن 
از شهداي غيرايراني برايم دغدغه شد. تا پيش از آن، بيشتر از 
فاطميون شنيده بودم. سال ها پيش خاطراتي از بي نظير بوتو 
و مقاالتي در مورد پاكستان و شرايط سياسي اجتماعي اش 
خوانده بودم كه كامل نبود اما به واسطه رشته تحصيلي ام در 
دوره كارشناسي ارشد كه اديان شرقي بود و عالقه شخصي ام 
به مطالعات شبه قاره، با فضاي هند و پاكستان كمي  آشنايي 
داشتم. ش��هيد عديل، در ميان زينبيون هم شهيد ويژه اي 
است. از اين جهت كه بيشتر داوطلبان زينبيون، اهل پاراچنار 
هستند و شرايط پاراچنار به خاطر محروميت هاي سياسي، 

اقتصادي و اجتماعي، به گونه اي است كه به انقالب اسالمي 
 ايران عالقه خاصي دارند، شهيدپرور و شجاع پرورند و داوطلب 
شدن پاكستاني ها از پاراچنار براي عضويت در لشكر زينبيون، 
چندان عجيب نيست اما عديل، اهل ايالت پنجاب بود. يك 
ايالت بزرگ، همسايه هند، با شرايط كامالً متفاوت فرهنگي و 
اقتصادي با پاراچنار، و خانواده هايي عمدتاً با وضع مالي خوب 
و تحصيلكرده. عديل هم از چنين خانواده اي بود. گاهي دل 
بريدن از عاليق و وابس��تگي هاي عاطفي و مالي در شرايط 
مناسب، خيلي سخت تر است. همين شرايط خاص و البته 
جواني او به نسبت ديگر شهداي لشكر زينبيون، مرا جذب 
نوش��تن از او كرد. همين طور رابطه خاصي كه با هر يك از 
اعضاي خانواده، به ويژه مادرش داشت. من هم يك پسر 18 

ساله دارم و رابطه اين مادر و پسر، برايم خيلي جذاب بود. 
س�بك كت�اب عدي�ل چ�ه تفاوتي ب�ا ديگر 
كتاب هاي شما يا كتاب نويسندگان ديگر در 

مورد شهدا دارد؟
سبك كتاب »عاشقان ايس��تاده مي ميرند« مستندداستاِن 
تلفيقي است. يعني بخش داس��تاني كاماًل از بخش مستند 
تفكيك شده و در بخش مستند، هيچ گونه تخيلي به كار نرفته 
است. به تجربه و عقيده شخصي ام، نوشتن از شهدا تا زماني كه 
مدارك و مستندات الزم و كافي در مورد ايشان وجود ندارد، 

نبايد به صورت داستان و با استفاده از تخيل نگاشته شود. 
چرا اين طور فكر مي كنيد؟

براي اينكه مخاطب نمي تواند مرز تخيل و واقعيت را متوجه 

شود و چه بسا وهميات ما به شهيد منتسب شود و مخاطبان 
فعلي و آيندگان، تفاوتي ميان واقعي��ت و وهميات ما قائل 
نشوند. اين اختالط نتيجه خوبي ندارد. ما را از زندگي و زمانه 
ش��هيد دور مي كند و چيزهايي را به او و اطرافيانش نسبت 
مي دهد كه مخاطب را دچار س��ردرگمي  و حتي اشتباه در 
مورد شخصيت شهيد يا زمانه او خواهد كرد. چه اشكالي دارد 
تا وقتي مستندات ما كامل نيست، دست از سر قالب داستان 
برداريم و اجازه دهيم تا جايي كه امكان دارد، واقعيت بدون 
افزوده هاي خيالي، اعتماد مخاطب را در پي داش��ته باشد؟ 
همين واقعيت ادعايي ما هم البته مستنِد صددرصد نيست، 
چراكه حداقل از دو فيلتر گذشته است، يكي فيلتر ذهن و 

زبان و روايت راوي خاطرات كه عمدتاً خانواده، خويشان و 
دوستان و همرزمان شهيدند، و ديگري دريچه ذهن و زبان 
و روايت نويس��نده اين خاطرات. زندگي شهدا به قدر كافي 
دراماتيك و پرتعليق و هيجان هست كه بتوان با تدوين و زبان 
مناسب، بدون تخيل آن را روايت كرد و نويسنده قوي، نيازي 
به استفاده از تخيل و وهميات در نوشتن از شهيد ندارد. مگر 
آنكه مستندات به قدر كافي نباشد و حفره هاي اطالعاتي ما 
از زندگي شهيد به قدري زياد باشد و ننوشتن به هنگام از او، 
دست مخاطبان آينده را از استنادات اندك خالي كند، كه 
ناچار ش��ويم به حداقل ممكن از قوه تخيل بهره بگيريم. به 
ِجّد معتقدم كه جهان آينده انواع هنر، جهان مستند است، 

نه تخيل. زماني بود كه مخاطب ما تصورش را هم نمي كرد 
در سينما فيلم مستند تماشا كند، اما امروزه مستند جايگاه 
رفيعي پي��دا كرده و تدوي��ن هنرمندانه در نويس��ندگي و 
كارگرداني و ديگر هنرها، براي ارائه يك اثر جذاب به مخاطب 
كافي است و نيازي به استفاده از تخيل مثبت و توهم منفي 
براي ايجاد جذابيت وجود ندارد. سبك كتاب عديل را پيش 
از اين در س��ال هاي 84 تا 88 تا ان��دازه اي در مجموعه پنج 
جلدي با ستاره ها كه براي راهيان نور نوشته بودم و چند سالي 
مرتب تجديد چاپ مي شد، به كار برده بودم اما به قدر كافي 
پخته نبود. س��عي كردم تلفيق بهتري باشد اما خب عجله 
سفارش دهندگان در انتشار كتاب، شايد به استحكام ارتباط 

بخش داستان و مستند ضربه زد. با اين حال همچنان در حال 
بازنويسي كار هستم و اميدوارم در صورت تجديد چاپ، بتوانم 

تغييراتي به نفع اين استحكام در كتاب انجام بدهم. 
چه اسناد و مستنداتي براي نوشتن اين كتاب در 

اختيار شما قرار گرفت؟
مدارك و مستندات اين كتاب، مصاحبه ها، دست نوشته ها 
و عكس هايي است كه از طرف زينبيون و خانواده شهيد كه 
ساكن ايران هستند در اختيار من گذاشته شد. تعداد ساعت 
مصاحبه ها را نمي دانم اما انجام مصاحبه ها سه سال زمان برده 
است. با توجه به اينكه انجام مصاحبه هم در اين مورد برعكس 
فاطميون كه زبان مادري شان فارسي است، كار راحتي نيست 
و به دليل تفاوت زباني زمان طوالني تري مي طلبد، بايد در 
همين جا از تيم مصاحبه بخش فرهنگي لش��كر زينبيون 
علي الخصوص سركار خانم فاطمه عارف نژاد تشكر ويژه داشته 
باشم كه با زحمات فراوان در بحث ترجمه از اردو به فارسي با 
استفاده از اعضاي خانواده كه بيشتر به فارسي مسلط بوده اند، 

توانسته اند از فيلتر زبان متفاوت نيز به سختي بگذرند. 
به نظر شما پيامي كه كتاب مي تواند به مخاطبانش 

ارائه كند. چيست؟
راستش اين را بايد از مخاطبان پرسيد. تمام تالش من اين بود 
كه به رابطه صميمي  و گرم مادر و پسر در هر دو بخش داستاني 
و مستند تأكيد كنم. عاطفه مادر و فرزندي يكي از شگفت ترين 
روابط عاشقانه دنياست. مادري كه از محبت و جان فرزندش به 
خاطر حفظ دين، ارادت به اهل بيت و اعتقاد به جهاني ديگر كه 
فرزندش در آن به صورت ابدي زنده در نزد خداست، مي گذرد 
و زندگي و حيات را تنها در بعد مادي اين جهاني نمي بيند، 
مادري اس��ت كه پيش از فرزندش، به توحيد و نبوت و معاد 
شهادت داده و شهيد شده است؛ چنان كه گفته اند فرق مادر 
شهيد، با تمام مادران ديگرِ زمين، خالصه مي شود در اين: مادر 

شهيد، قبل از آنكه مادر شهيد مي شود، شهيد مي شود. 
كدام بخش از زندگي شهيد عديل براي خودتان 

جذاب بود؟
كل ماجراي زندگي عديل براي من از جهاتي تازگي داشت و 
از جهاتي شبيه زندگي ديگر شهدا و حتي شهداي ايراني بود. 
تربيت ذيل سايه اهل بيت)ع( و احساس وظيفه نسبت به دين 
و بزرگان ديني، نقطه اشتراك زندگي شهداست، چه ايراني و 
چه غيرايراني. تازگي اش بيشتر به فرهنگ تربيتي اين شهيد 
برمي گشت و البته اثبات اينكه انقالب اسالمي  ايران، از همان 
قبل از پيروزي اش، در ميان ارادتمندان اهل بيت جاي خودش 
را باز كرده و در اين 40 سال صادر شده است. تالش براي رشد 
شخصيتي و روحي و حتي سالمت جسمي  براي انسان بهتري 
بودن و خدمت به ديگران، يكي از جذاب ترين ويژگي هاي اين 
شهيد بود. همچنين ادب و اصرارش بر حفظ زبانش از ناسزا 
و كلمات ركيك. ادب هميش��ه نجات بخش است. چه بسيار 
انسان هايي كه به واسطه حفظ حرمت و ادب نسبت به بزرگان، 
در لحظه انتخاب هاي سرنوشت ساز، بهترين تصميم را گرفته 
و خود را به كشتي نجات رسانده اند. همچنان كه حّر بن يزيد 

رياحي، به ادبش خريده شد.
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معتقدم جهان آينده ان�واع هنر، جهان 
مس�تند اس�ت، نه تخيل. زماني بود كه 
مخاطب م�ا تص�ورش را ه�م نمي كرد 
در س�ينما فيلم مستند تماش�ا كند اما 
امروزه مستند جايگاه رفيعي پيدا كرده 
و تدوي�ن هنرمندانه در نويس�ندگي و 
كارگردان�ي و ديگ�ر هنرها، ب�راي ارائه 
 يك اثر ج�ذاب به مخاطب كافي اس�ت

»عاشقانايستادهميميرند«
يکمستندداستانِتلفيقياست

گفت وگوي »جوان« با زهره شريعتي نويسنده كتاب زندگی شهيد مدافع حرم پاكستانی

تربيت ذيل سايه اهل بيت)ع( و احساس وظيفه نسبت به دين و بزرگان ديني، نقطه اشتراك زندگي شهداست، چه ايراني و چه غيرايراني

    زينب امجديان
زينبيون نامي است كه مدافعان حرم پاكستاني براي خود انتخاب كرده اند. شجاعت آنها در جبهه مقاومت زبانزد مجاهدان 
بود. آنها در كنار فاطميون كه مدافعان حرم افغانستاني بودند در شكست تكفيري ها در سوريه نقش مؤثري داشتند اما 
مظلوميت زينبيون بسيار بيشتر بود و اكنون نيز آنان كمتر شناخته شده هستند. كتاب »عاشقان ايستاده مي ميرند« 
روايت زندگي يكي از زينبيون ايالت پنجاب است. اكثر مدافعان حرم پاكستاني از ايالت پاراچنار هستند اما »عديل« از 
پنجاب به جبهه مقاومت رفت. زهره شريعتي نويسنده اين كتاب كه كارشناسي ارشد اديان شرقي دارد با فضاي ديني، 
سياسي و اقتصادي هند و پاكستان آشناست. از اين رو در گفت وگو با »جوان« نكاتي را در مورد تفاوت اين ايالت ها عنوان 
مي كند. او از عجله ناشران در تدوين كتاب كه موجب ضعف استحكام مطالب مي شود گله دارد و مي گويد كار تدوين 
كتاب از زمان سفارش تا انتشار آن فقط يك سال بود. اين نويسنده چندين كتاب درباره شهدا معتقد است زندگي شهدا 
به قدر كافي دراماتيك و پرتعليق و هيجان هست كه بتوان با تدوين و زبان مناس�ب، بدون تخيل آنها را روايت كرد. 

 


