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  مبينا شانلو
»شام برفی« روایت اسارت ۴۸ ایرانی در 
سوریه اس�ت. حادثه ای که در گرماگرم 
۱۴ مرداد ۹۱ و در مس�ير فرودگاه دمشق 
به هتل فرادیس اتفاق مي افت�د. این اثر 
را محمد محم�ودی نورآبادی نوش�ته و 
انتش�ارات ملک اعظم آن را چاپ کرده 
اس�ت. اثری ک�ه در اردیبهش�ت ۹۳ به 
نمایشگاه کتاب تهران رس�يد و در آبان 
همان س�ال جای�زه بهترین کتاب س�ال 
خراس�ان رضوی را دریافت ک�رد. با هم 
نگاهي به داشته هاي این کتاب مي اندازیم. 

ماجرا از فرودگاه دمشق و با احساس ناامنی 
شروع مي شود. راوی که محمود الهی است 
از رفتار سرد و خشن مأموران فرودگاه دلزده 
و نگران است و این نگرانی ذهن او را آشوب 
مي کند. »خودم هم نمی دانستم چرا آن همه 
احس��اس ناامنی می کردم؟ چ��را آن قدر از 
نگاه های مرموز و بعضاً سرد و بی روح کارکنان 
فرودگاه دلگیر شده بودم؟« با همین حس و 
حال سوار اولین اتوبوس مي شوند. اتوبوسی 
که زودتر از بقیه راه مي افتد و باز رفتارهای 
شیطنت بار راننده اش همان حس ناامنی را 

به راوی منتقل مي کند.
 نتیجه این که در یک دور برگردان، اتوبوس 
شکار تروریست ه��ای جیش الحر مي شود. 
تروریست ه��ای مسل��ح س��وار مي شوند و 
هر ۴۸ نفر ایرانی را ب��ه گروگان مي گیرند. 
منزل اول که نویسنده آن را به خوبی ترسیم 
کرده است، مدرس��ه ای در حاشیه دمشق 
در اقلیم تروریست هاست. تحقیر کردن ها 
و شکنجه ه��ا از همان جا ش��روع مي شود. 
»گوشی ها بی معطلی جمع شدند و در یک 
سبد دست به دست ش��ده و نزدیک رکاب 
کنار یکی از اف��راد مسل��ح گذاشته شدند. 
ساعت و انگشتر و پ��ول و تسبیح ها هم باید 
جمع می شدند که جمع شدند. این ها را نه 
به خاطر مسائل امنیتی که برای حال و دل 
خودشان جمع می کردند. پول ها را در مقابل 
چشمان بهت زده ما بی��ن یکدیگر رد و بدل 

کردند و همزمان قاه قاه می خندیدند.«

از اینج��ای کار شخصیت ی��ک مترجم نیز 
به جمع ۴۸ نف��ر اضافه مي ش��ود. در واقع 
راوی و همراهان��ش متوج��ه مي شوند که 
پای اسارت یک مترج��م هم در میان است. 
مترجمي  که افغانی و از شیعیان هرات است. 
کسی که تالش دارد به ه��ر قیمت روحیه 
خود و دیگران را حفظ کن��د. این تالش تا 
آنجا پیش مي رود که وقتی کارت پاسداری 
کری��م بایرام��ي  آن هم با درج��ه سرهنگ 
تمامی، در کیف سامسونتش پیدا مي شود 
و باعث شکست روحی��ه کریم و خوشحالی 
تروریست ها مي شود، ب��از هم مترجم است 
که کمک مي کند کری��م تا حدودي روحیه 
خ��ودش را بازیابد. تروریست ه��ا بر ضابط 
)نظامی( بودن او اصرار دارند و کریم باید بر 
زائر بودنش پای بفشارد. وقتی مورد پرسش 
واقع مي شود، مترجم است که با زبان فارسی 
در دهانش مي گذارد که بگوید شرطه است و 
نه ضابط و کریم هم خودش را شرطه )افسر 
راهنمایی و رانندگ��ی( معرفی  و دلیل سفر 

خود را نیز زیارت اعالم مي کند.
این کشمکش همچن��ان منزل ب��ه منزل 
بسط داده مي شود. آنها گاهی با هم و گاهی 
جدا از هم در 1۴ منزل نگهداری و شکنجه 
مي شوند. مترجم پای ثابت شکنجه هاست. 
او بارها تا پای مرگ شکنجه مي شود اما لب 

باز نمي کند.
در مواردی بین تروریست ها و اسرا بحث های 
عقیدتی شکل مي گیرد. آنه��ا تالش دارند 
اسرا را مجوس و رافضی و نامسلمان معرفی 
کنند. اسرا بر مسلمان بودن خود اصرار دارند. 
این خودش کشمکش��ی دیگر است. گاهی 
تروریست ه��ا به حقانیت ط��رف مقابل تن 
مي دهند اما باز این بازی به همان شکل قبل 
پیش مي رود. »ابوحمزه لیوان را برداشت و 
از آب کلمن پر کرد که بخ��ورد، یک مرتبه 
صدام از جا پرید و معت��رض شد به فرمانده 
که نباید در لیوان نجسی که مجوس ها آب 
خورده اند آب بخورد. حمزه خونسرد گفت: 
این ها مجوس و نجس نیستند مگر نمی بینی 

چقدر زیبا قرآن می خوانند.«
کشمک��ش از تابستان به پایی��ز و زمستان 
کشیده مي شود. اسرا همچن��ان در انتظار 
معجزه و فرج هستند. توسل به اهل بیت)ع( 
کاری است که مطلقاً از آن دست نمي کشند. 
خلوص و تقوا در حدی نم��ود پیدا مي کند 
که در توسل ها خیلی زود جواب مي گیرند. 
وقتی ماه مح��رم نزدیک مي ش��ود و همه 
متوسل مي شوند به حض��رت زهرا)س( که 
شر ابوسمیر را کوتاه کند تا بتوانند در حدی 
ولو کم برای امام حسین)ع( عزاداری کنند؛ 
آنها از صب��ح به راز و نی��از مي پردازند، ذکر 
مي گیرند و توسل پی��دا مي کنند. در کمتر 
از چهار ساعت بعد و وقتی سر و کله ماشین 
غذا پیدا مي شود، خمپ��اره ای انگار از غیب 
مي رسد و سمیر را که کنار ماشین غذا بوده، 
تکه پاره مي کند.  این اتفاقات اگر یک بار و 
دو بار مي افتاد، مي شد آن را تصادف دانست 
اما  باز اس��را متوسل مي شون��د و باز جواب 
مي گیرند. توسل آنها به امام محمد باقر)ع( 
در ش��ب والدتش که یلدا هم ب��وده، جالب 

است و خواندنی. 
»شام برف��ی« با اینک��ه خاطره محور است، 
پراز حوادث رمان گونه است. نقطه های اوج 
و فرود دارد. تعلیق ها گی��را و َکشنده است. 
خواننده با ورود به کتاب، تا سطر آخر پیش 
مي رود. بی جهت نیست که این اثر تا به امروز 

به چاپ هفتم رسیده است.
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88498481ارتباط با ما

کش�مکش از تابس�تان ب�ه پایي�ز 
و زمس�تان کشيده مي ش�ود. اسرا 
همچن�ان در انتظار معج�زه و فرج 
هس�تند. توس�ل به اه�ل بيت)ع( 
کاری اس�ت که مطلقاً از آن دس�ت 
نمي کشند. خلوص و تقوا در حدی 
نمود پيدا مي کند که در توس�ل ها 
مي گيرن�د ج�واب  زود  خيل�ی 

گفت وگوي »جوان« با نذیر کازروني فرزند شهيد محمدمهدي کازروني معاون طرح و عمليات لشکر ۴۱ ثاراهلل 

حاج قاسم مي گفت کازروني کليد لشکر است
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جدولسودوکو
ارقام ۱تا ۹ را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدولکلماتمتقاطع

  صغري خيل فرهنگ
عملي�ات والفج�ر۴ در واپس�ين روزهاي 
آب�ان ۱۳62 در منطقه پنجوی�ن و با هدف 
متصل کردن ارتفاعات س�ورن به سورکوه 
به اجرا درآم�د. عملياتي ک�ه نقطه رهایي 
مه�دي کازروني مع�اون ط�رح و عمليات 
لشکر ۴۱ ثاراهلل)ع( و از دوستان و همرزمان 
سردار حاج قاسم سليماني بود. شهيدي که 
حاج قاسم در وصفش این گونه مي گوید: »او 
کليد لشکر بود.« بس�ياري از رزمندگان و 
همرزمانش، ش�هيد محمدمهدي کازروني 
را انس�اني ش�جاع و بصي�ر مي شناس�ند. 
حاج مه�دي کازرون�ي در عملي�ات حصر 
آبادان مجروح ش�د و توانس�ت با اس�لحه 
خالي و مجروحيتي که داش�ت چند عراقي 
را اس�ير کند، روي دوش یکي از آنها سوار 
شود و به سمت نيروهاي خودي حرکت کند.
به خاطر تدبيرهاي هوش�مندانه اش در 20 
س�الگي از فرماندهان س�پاه کرمان شد و 
در 2۱ سالگی از فرماندهان سپاه کردستان 
بود. حاج مهدي کازروني در س�ي امين روز 
از مه�ر 62 در حال�ي ک�ه هم�راه تعدادي 
از همرزمان�ش براي بررس�ي و شناس�ایي 
منطقه عملياتي مریوان و طراحي عمليات 
والفجر ۴ به منطقه رفته ب�ود، بر اثر اصابت 
خمپاره به شهادت  رسيد. برگزاري یادواره 
ش�هيد حاج مهدي کازرون�ي در کرمان در 
دوازدهم محرم بهانه اي ش�د تا با فرزندش 
نذی�ر کازروني ب�ه گفت و گو بنش�ينيم و با 
گوش�ه هایي از زندگي اش آش�نا ش�ویم .

پدرتان از س�رداران ب�زرگ اما کمتر 
شناخته شده دفاع مقدس است، کمي 

از ایشان و خانواده تان بگویيد.
ما اصالتاً اهل کرم��ان هستیم اما حدود هفت 
سال داشتم که با خانواده به قم مهاجرت کردیم. 
پدرم سردار شهید حاج محمدمهدی کازرونی 
اهل کرمان و فرمانده طرح و عملیات لشکر ۴1 
ثاراهلل بود که در س��ن 23 سالگی به شهادت 
رسید. پ��در در فروردی��ن 1339 در روستای 
سعدي متولد شد و در یک خانواده مذهبی و 
متدین رشد کرد. دوران تحصیالت ابتدایی را 
در همان روستا سپري کرده و مقارن با شروع 
انق��الب، فعالیت هایش را علی��ه رژیم پهلوی 
آغاز کرد. ایشان در راهپیمایی های علیه رژیم 
همیشه کفن پوش در صحن��ه حاضر مي شد. 
سال 1359 پ��در و مادرم با توج��ه به نسبت 
فامیلی و آشنایي قبل��ي که با یکدیگر داشتند 
ازدواج کردن��د. سبک زندگي شه��دا همواره 
باید مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان الگوي 
مناسبي ب��راي نسل امروز باش��د. مادر مالک 
انتخاب و ازدواج شان با پدرم را اصالت، ایمان و 
اخالق ایشان مي دانست. مي گفت خرید بسیار 
کمي داشتیم، شاید هم��ه مراسم و خرید ما با 
مبلغ ۸هزار تومان انجام شد. مهریه شان را هم 
مهریه حضرت زهرا)س( که مهرالسنه است، 
قرار دادند. شام شب مراسم عروسی شان نان و 
پنیر و سبزی بود که خانم هاي مهمان در منزل 
و آقایان مهمان در مسجد بودن��د و از آنها در 

مسجد پذیرایي شد.
ماحصل این ازدواج چند فرزند است؟

ثمره سه سال زندگي مشت��رک مادر و پدرم، 
سه فرزند پسر به نام ه��ای بشیر، نذیر و ظهیر 
بود. من و بشیر دو قل��و هستیم و ظهیر فرزند 
سوم خانواده است. وقت��ي من و برادرم به دنیا 
آمدیم هر کسي اسم��ي را پیشنهاد داد اما بابا 

گفت: »هر چه قرآن بگوید.« ق��رآن را که باز 
کرده بودند، آیه »بشیراً و نذیراً« آمد، اسم من 
و برادرم را به بشیر و نذیر انتخاب کردند. یک 
سال بعد هم برادر دیگرم ظهیر به دنیا آمد که 
نام ایشان را هم که به معنی پشتیبان است از 
قرآن انتخ��اب کردند. ایش��ان معتقد به تعدد 
فرزند بودند. از همان زمان هم با شعار دو فرزند 
کافي است مخالف بودن��د. مي گفتند: »نسل 

شیعه باید زیاد باشد.«
مطالعه نامه هایي که پدر از جبهه براي مادرم 
مي نوش��ت و م��رور خاط��رات و صحبت هاي 
اطرافیان، نشان مي دهد پ��در سفارشاتی در 
مورد تربیت فرزندان ش��ان داشتند. ایشان در 
نامه ها این گونه مي نوشت که: »صبور باشید، 
حتماً با وض��و به بچه ه��ا شیر بدهی��د و مال 

شبهه دار نخورید و قرآن زیاد بخوانید.«
گویا پدرتان از پيشکس�وتان س�پاه 

بود؟
بله با توج��ه به اینکه پ��در در دبیرستان نظام 
مشغول به تحصیل ب��ود و با همه آموزش های 
نظامی آشنا بود همزمان با تشکیل سپاه وارد 
سپاه شد. دو روز بعد از مراسم جشن ازدواجش 
هم به جبهه غرب مي رود و چند روز بعد مادرم 
به ایشان ملحق مي شود. پدر در کردستان به 
عنوان مسئول عملیات مشغول فعالیت بودند. 
ایشان از 19 سالگی تا زم��ان شهادت به طور 

متوالی در جبهه حضور داشتند.
در مدت حض�ورش جانباز هم ش�ده 

بود؟
بله یک ب��ار از ناحیه پا و یک بار ه��م از ناحیه 
دست و صورت مجروح شده ب��ود. بابا در اکثر 
عملیات ها در جبهه های غرب و جنوب شرکت 
داشتند. از زبان مادر و همرزمان شان شنیده ایم 
که می گویند پدرت��ان وقتي در عملیات حصر 
آبادان مجروح شد، با اسلحه خالي و مجروحیتي 
که داشت چند عراقي را اسیر کرده و روي دوش 
یکي از آنها سوار شد و به سمت نیروهاي خودي 

حرکت کرد.
عکس هاي پدر در کنار سردار سليماني 
نش�ان از رفاق�ت این دو داش�ت، چه 
رابطه اي بين این دو سردار جنگ بود؟
پدر و حاج قاس��م سلیماني با ه��م رفاقتي 
دیرین��ه داشتن��د. همشه��ري ب��ودن و 
مسئولیت هایي که باب��ا در لشکر ۴1 ثاراهلل 

به عهده داشت، باعث دوست��ي و همراهي 
بیشترشان شده بود. از همان آغازین روزهاي 
حضور بابا در جنگ ایش��ان در کنار سردار 
سلیمانی ب��ود. به ق��ول س��ردار سلیماني، 
حاج مهدی کلید لشکر بود و در جایی دیگر 
از شجاعت پدر یاد مي کرد و مي گفت ذره ای 

ترس در وجود حاج مهدی نبود.
یک قطعه عکس در ميان تصاویري که 
از شهيد حاج مهدي کازروني بر جاي 
مانده بي�ش از همه نظ�ر مخاطبان را 
به خود جلب کرده اس�ت. تصویري از 
پيکر پدر شهيدتان که شما و دو برادر 
دیگرتان در کنار این پيکر هستيد. در 

مورد این عکس بگویيد.
بله تصویري که یک دنیا ح��رف براي گفتن 
دارد. من و دو برادر خردسال��م در کنار پیکر 
شهید ایستاده ایم. مادرم می گفت شما آن قدر 

کوچ��ک بودید ک��ه فکر می کردی��د پدرتان 
خواب اس��ت و تالش مي کردی��د ایشان را از 
خواب بیدار کنید. حتی برادر کوچکم که آن 
زمان هفت ماه بیشتر نداشت، کیک  دهان بابا 
می گذاشت. من و بشیر زمان شهادت پدر یک 

سال و 10 ماه داشتیم.
از شهادت پدر بگویيد. شهادت ایشان 

چطور رقم خورد؟
مسئولیت پدر در روند اجراي عملیات والفجر۴ 
فرمانده��ي و طراح��ي عملیات ب��ود. ایشان و 
تع��دادي از همرزمانش در سي امی��ن روز مهر 
1362 براي بررسي و شناسایي منطقه عملیاتي 
به مریوان رفته بودند ک��ه بر اثر اصابت خمپاره 
بابا به شهادت مي رسد. ترکش گلوله خمپاره به 
ناحیه کمر ایشان اصابت کرده و کمرشان نصف 
شده بود. از زمان برخورد خمپ��اره تا شهادت 
یکي از دوستانش به نام حاج یونس زنگی آبادی 
در کنار ایشان ب��ود و براي مان این گونه تعریف 
مي کرد که وقتي خمپاره به کمر پدرتان اصابت 
کرد، ایشان متوجه شدت جراح��ت نبودند. تا 
20دقیقه مشغول راز و نیاز با امام زمان )عج( بود 
و مرتب صدا می زد یا حجت ابن الحسن )عج( و 
به اطراف نگاه می کرد و منتظر دیدار کسی بود. 
ما صداي ضجه و ناله اي از ایشان نشنیدیم. انگار 
خودشان نمي دانستند از کمر به شدت آسیب 
دیده اند. همراه با چند نف��ر از بچه ها پیکرشان 
را داخ��ل پتو گذاشت��ه و در حالي ک��ه امعاء و 
احشاء شان بیرون ریخته بود داخل آمبوالنس 
گذاشتیم.« پیک��ر بابا در جبهه مان��د تا بعد از 
انجام عملیات والفجر ۴ همراه با پیکر دوستان 
و همرزمان شهیدش در ای��ن عملیات به عقب 

منتقل و در میان دستان مردم تشییع شد .
عکس العمل مادرتان بعد از ش�نيدن 

خبر شهادت ایشان چه بود؟
وقتی خبر شهادت پدر را به مادرم داده بودند، 
ایشان خدا را شک��ر کرده و گفته ب��ود: »او به 
خواسته قلبي اش رسی��د.« من و برادرانم سن 
و سال زیادي نداشتیم اما وقتي متوجه مفهوم 
شهادت شدیم و مسیري که پدر انتخاب کرده 
بود را شناختی��م، سعي کردی��م راه ایشان را 
ادامه بدهیم. الحمدهلل همواره حضور پدر را در 
زندگي مان حس می کنیم. حتی فرزندان مان 
حضور پدرمان را در جای ج��ای زندگي شان 
احساس می کنن��د. در این سال ها بارها شاهد 

مددرسانی پدر شهیدمان در زندگی بوده ایم.
پدر را چطور انساني یافتيد؟

دانسته هاي م��ان ت��ا ح��دودي من��وط ب��ه 
شنیده هاي مان از اطرافی��ان و خانواده است. 
می دان��م که پ��درم عاشق اهل بی��ت )ع( بود 
و ارادت خاصی ب��ه امام زمان )ع��ج( داشت. 
پدر همیشه بر این ب��اور و اعتقاد بود که »باید 
مطیع حرف نای��ب امام زمان)ع��ج( باشیم و 
صحبت های ولی امر مسلمی��ن سرلوحه کار 
و اعمال مان باش��د. والیت پذیری، استقامت و 
پایداری، حسن خلق و شجاعت از ویژگی های 
خاص ایشان بود و معتقد بود کار برای رضای 
خدا خستگی نمی آورد. پ��در همیشه نمازش 
را اول وق��ت می خوان��د. در ای��ن رابطه حتی 
همرزمانش نقل می کنند که چون ایشان مرتب 
به مقرها سرکشی می کردند ما نمی توانستیم 
ببینیم ش��ان. تنها جای��ی ک��ه می توانستیم 

پیدای شان کنیم در صف نماز جماعت بود.
مصاحبه م�ا در حالي انجام مي ش�ود 
که شما در پياده روي اربعين هستيد. 
مسيري که امروز طي مي کنيد ماحصل 
امنيتي است که ش�هدا براي خلقش 
حماسه ها آفریدند. قطعاً در این مسير 

یاد شهدا هستيد.
بله، واقعاً ای��ن آزادی و حض��ور در پیاده روی 
اربعین را مدیون شه��دا هستیم. من تک تک 
قدم هایم را به نیابت از شهدا برمی دارم و به یاد 
همه آنها هستم. ان ش��اءاهلل که این پیاده روی 
جهانی زمین��ه و مقدمه اي ب��راي ظهور امام 
زمان)عج( باشد. بسیار در عکس ها و مستندات 
جبهه مشاهده کرده ایم که رزمندگان آرزوي 
باز شدن راه کربال را داشتند تا مردم بتوانند به 
راحتي به زیارت اباعبداهلل الحسین)ع( بروند، 
مردمي که براي نیل به این هدف الهي از همه 
دارایي شان گذشتند. پ��دري پسرش را راهي 
کرد و مادر فرزندان��ش را و خواهري برادرش 
را. پدر من و رزمندگاني که به شهادت رسیدند 
هم آرزوي زیارت ارب��اب را داشتند اما آنها به 
اجري عظیم تر دست پیدا کردند و آن زیارت 
خود ارباب بود. امیدواریم همواره قدردان شهدا 
و مجاه��دت ایثارگران باشیم. م��ن از همین 
جا مي خواهم خطاب ب��ه مسئوالن بگویم که 
امیدوارم خون شهی��دان را پایمال نکنند و با 
اطاعت از اوامر رهبر معظ��م ادامه دهنده راه 

شهدا باشند.
آثاري از زندگي شهيد کازروني منتشر 

شده است؟
بله کتاب هایي نظیر »ذره ای ترس«، »یک مرد 
یک شهر« و »روزهای سخ��ت نبرد« در مورد 
ایشان منتشر شده و همچنین کتاب »داستان 
مصدر« که روایتي اس��ت از زندگي پدر برای 
کودکان و ب��ه همت کنگره حف��ظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس به چاپ رسیده است.
از ش�هيد حاج محمدمهدي کازروني 

وصيتنامه اي هم بر جاي مانده است؟
 بله در بخش هایي از وصیتنامه شان این گونه 
سفارش کرده اند که: »پیشبرد تمام کارهای 
یک سازمان یا یک گ��روه و یا یک دسته و به 
هدف رسیدن آن در مرحله اول متضمن امر 
والیت اس��ت. مسائل امنیتی چ��ون اماناتی 
نزد شم��ا عزی��زان هستند، امان��ت را حفظ 
کنید. هدف ه��ا یکی است. ق��در همدیگر را 
بدانید. دوست��ی و اخوت اسالم��ی را پیشه 
خود سازید. در مقابل دشمن حتماً سالح در 
مقابل سالح نباید باشد بلکه ایثار و ایمان هم 

شرط است.«

از همان آغازین روزهاي حضور بابا در 
جنگ ایشان در کنار سردار سليمانی 
بود. به قول سردار سليماني، حاج مهدی 
کليد لش�کر بود و در جای�ی دیگر از 
ش�جاعت پدر یاد مي ک�رد و مي گفت 
ذره ای ترس در وجود حاج مهدی نبود
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