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نگاهي به کتاب »هزار و یک جشن« منتخب جشنواره داستان انقالب
هزار و یک جشني که هزار و یک غم شد

 نرگس انصاری 
رمان »هزار و یک جشن« را شهرستان ادب 
چاپ کرده است. اثری از محمد محمودی 
نورآب�ادی ک�ه بهم�ن م�اه ۹۱ از پنجمین 
جشنواره کشوری داس�تان انقالب، رتبه 
اول و دیپلم افتخار گرفت. داستان از جنبه 
مکان، در روس�تای  زاگرس نشینی به نام 
چشمه سیبی اتفاق می افتد و از حیث زمان، 
چند روزی از بهمن ۱۳۲۹ و دقیق برهه ای 
که ش�اه پهلوی بنا بوده با ثریا اسفندیاری  
ازدواج کن�د را دربر می گی�رد. هزار و یک 
جشن داستانی متفاوت و روایتی خواندنی 
از یک واقعه تاریخی نه چندان دور اس�ت. 
نویس�نده با مهارت غبارها را کن�ار زده و 
صحنه هایی را نمایش داده اس�ت که آالم 
و رنج ه�ای م�ردم آن روزگار بوده اس�ت.

قرار اس��ت ش��اه برای بار دوم به حجله برود. 
خوانین وابس��ته به دربار، برای خودشیرینی، 
سلسله جشن هایی را در مناطق مختلف کشور 
می گیرند. صمصام خان هم از این قافله عقب 
نمی مان��د و می خواهد جش��نی را در طایفه 
خودش داشته باش��د. برای این منظور نوروز 
معلم جوان و عاشق روستای چشمه سیبی را 
پای کار می کشاند. نوروز که خود عاشق »زیبا« 

دختر کدخدا است و البته خواسته اش به خاطر 
رعیت بودنش مورد مخالفت واقع شده است، 
موضوع جشن را فرصتی برای رسیدن به زیبا 
می بیند و از این رو همه هم و غم خودش را روی 
موضوع جشن می گذارد.  نوروز البته پدرش مال 
و مکتبدار بوده و از قدیم با خان و کدخدا بنای 
ناسازگاری داشته و چند سال قبل هم از دنیا 
رفته است اما عشق به زیبا باعث می شود نوروز 
چش��م خود را بر آن اختالف ها ببندد و فقط 
به معشوق بیندیش��د. وقتی برای اولین بار و 
به درخواس��ت کدخدا به قلعه می رود، تمام 

وجودش لبریز از عشق زیباست...
»مثل »غریب« نوکر کدخدا که اسیر اسب و 
اصطبل بود، من هم اس��یر آن اتاقی بودم که 
خواهرم رودابه وصفش را برایم گفته بود. گفته 
بود: فضای آن اتاق همیشه پر از بوی میخک 

اس��ت و خوش رنگ ترین رختخواب پیچ ها را 
برای زیبا از بندر س��وغاتی آورده اند. کف آن 
اتاق را با دو گب��ه خوش رنگ ترکی باف فرش 
کرده اند و شش جفت بالش با روپوش هایی از 
جنس شاه پسند و به رنگ آب انار را در طول و 
عرض آن به ردیف گذاشته اند. خدایا مگر دل 

من یک کنجه گوشت بیشتر بود؟«
نوروز، بی خبر از همه چیز و همه جا، فقط در 
پی خودنمایی برای نرم کردن دل کدخداست. 
اما میرزا عبداهلل که از س��ال ها قبل از شهر به 
روستا آمده و تنها بقال روستاست، با او بنای 
مخالفت می گذارد. در واق��ع بقال هم پیاله با 
مالخلیفه پدر نوروز بوده و ب��ا نظام فئودالی 
مشکل دارد. اما نوروز دست بردار نیست. دست 
آخر میرزاعبداهلل ناچار می شود از رازی سر به 
مهر پرده بر دارد. راز کشته ش��دن پدر نوروز 

توسط کدخدا...
این موضوع دنیای نوروز را آشوب می کند. او 
حاال دیگر باید بین معش��وق و انتقام یکی را 
انتخاب کند. یا بی خیال قتل شود و همچنان 
به وصال معشوق بیندیشد و یا قید زیبا را بزند 

و در پی انتقام باشد.
کشمکش ها شروع می شود. برات، رفیق فقیر 
نوروز هم وارد گود شده و نمی خواهد نوروز با 
دختری از خانواده قات��ل پدرش وصلت کند. 
س��رگردانی نوروز بین وصال و انتقام ماجرا را 
جذاب می کند. داستان با شیب مالیم خودش 
پیش می رود. نوروز همچنان با خودش و برات 
و میرزااحمد درگیر است. با این وجود چون به 
خان طایفه قول داده است، همچنان در تدارک 
راه انداختن جشن است. میرزااحمد را متقاعد 
می کند که به شهر برود و برای دخترهایی که 

بناست در جشن برقصند، لباس نو بیاورد.
میرزا عصبانی است اما در نهایت قبول می کند. 
نکته جالب این که مردم باید با پول خودشان 
لباس نو بخرند و مخارج جشن را بپردازند. این 
در حالی است که صمصام خان از دولت بابت 

این هزینه ها پول هنگفتی هم گرفته است.
یکی از تلخ ترین صحنه های کت��اب، افتادن 
غریب نوکر کدخدا در رودخانه اس��ت. او قرار 
است اس��ب کدخدا را نجات دهد و سیل او را 
می برد. اسب که دل بسته او بوده، مرده غریب 
را از آب بیرون می کشد اما کرکس های کوه که 
مرگ غریب را از آن باال ش��اهد بوده اند، از راه 
می رسند. اسب تالش می کند از پیکر غریب 

مراقبت کند اما....
هزار و یک جش��ن به ه��زار و یک غم عجیب 
تبدیل می شود. دختر عموکرم دقیق در روز 
جش��ن و با گلوله تفنگ جوانی مست کرده، 
کشته می شود. رقص مردم گرسنه، تبدیل به 
جنگی خونین می شود. فرازهای پایانی داستان 
و لحظه پرواز یک گلوله نیز از شاهکارهای این 

رمان است...
پش��ت ضرب��ه تلنگرآمیز ی��ک س��وزن، به 
چاشنی برنجی یک فش��نگ، انفجار باروت و 
ناله هراس انگیز تفنگ، س��ربی خشمناک در 
محوطه قلعه به پرواز درآمد. در اندک زمانی 
که قابل محاس��به هم نبود، بر زر و زیورهای 
روی آن کاله بوسه زد. سرب با خشونت تمام 
در چشم و پش��م و پوس��ت فرورفت و بعد از 
ترکاندن جمجمه و عبور از توده های خونابه، 
مغز و خون ب��ه همراه موهای ج��و گندمی و 
ریزه ریزه های نقره و طال و استخوان، به ستون 

گچی پاشیده شده.
هرکس رمان ه��زار و یک جش��ن را بخواند، 
بی شک به داوران پنجمین جشنواره داستان 
انقالب حق می دهد که آن را رتبه برتر و تنها 
برنده دیپلم افتخار آن جشنواره معرفی کنند.
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88498481ارتباط با ما

یکی از تلخ ترین صحنه های کتاب، 
افت�ادن غری�ب نوک�ر کدخ�دا در 
رودخانه اس�ت. او قرار است اسب 
کدخ�دا را نجات دهد و س�یل او را 
می برد. اسب که دل بس�ته او بوده، 
مرده غریب را از آب بیرون می کشد 
اما کرکس های کوه که مرگ غریب 
را از آن باال ش�اهد بوده ان�د، از راه 
می رس�ند. اس�ب تالش می کند از 
پیک�ر غریب مراقب�ت کند ام�ا....

گفت وگوی »جوان« با همسر شهید مفقوداالثر »سیدابراهیم تارا« که به دست ضدانقالب شکنجه و شهید شد

کومله از رادیو اعالم کرد دست خمینی را قطع کردیم!
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا ۹ را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  فاطمه ملکی
همسر ش�هید مفقود »س�یدابراهیم تارا« 
مي گوید: ابراهی�م به دلی�ل محبوبیتی که 
در کردستان داشت، خیلی از مردم و حتی 
خان�واده گروهک ها را به خ�ود جذب کرده 
ب�ود. اعض�ای گروه�ک کومل�ه از ابراهیم 
خیلی کینه داش�تند ت�ا اینک�ه در ۲0 دی 
۱۳6۱ او را ب�ه کمی�ن انداختن�د و ش�هید 
کردند. روز شهادت ابراهیم از رادیو کومله 
اعالم کردند دست خمینی را در کردستان 
قط�ع کردی�م. در امام�زاده علی اکبر )ع( 
چی�ذر یادبودی اس�ت برای ش�هید مفقود 
»س�یدابراهیم تارا«؛ س�ردار ش�هیدی که 
توس�ط ضدانقالب در کردستان به شهادت 
رسید و پیکرش هیچ وقت به آغوش خانواده 
بازنگش�ت؛ ش�هیدی که به گفته همسرش 
بسیار مهربان و مردمدار بود و توجه زیادی 
به بیت المال داش�ت. در ادام�ه گفت وگوی 
م�ا ب�ا همس�ر ش�هید ت�ارا را مي خوانید.

چه زمانی با شهید تارا آشنا شدید؟
من در 18 سالگی با ش��هید تارا آشنا شدم و 
در 19 سالگی با ایشان ازدواج کردم. ماجرای 
بسیار جالب آشنایی ما هم از این قرار بود که 
برادر من زمان درگیری های پاوه به همراه دو 
نفر از دوستانش به کردس��تان رفت تا از این 
درگیری ه��ا عکس و فیلم تهی��ه کند. عکس 
من هم در وسط قرآن جیبی برادرم بود. او در 
کمین گروهک ها افتاد. ع��الوه بر عکس من، 
کارت انجمن اسالمي  همراهش بود و احتمال 
مي داد او را شهید کنند به همین خاطر عکس 

من را به یکی از دوستانش داد.
ضدانقالب، برادر م��ن را آزاد کردند اما همان 
دوستش را به شهادت رساندند. در واقع عکس 
من در جیب ش��هید ماند. آنها پیکر شهید را 
در کنار جاده قرار دادند. بر حس��ب اتفاق آن 
روز ابراهیم از کنار جاده عب��ور مي کرد که با 
پیکر شهید مواجه ش��د. ابراهیم آن شهید را 
با خود به کرمانش��اه برده و جیب های شهید 
را بررسی مي کند تا بلکه با یافتن مشخصاتش 
به خان��واده اش اطالع بده��د. ابراهیم عکس 
من را در جیب ش��هید پیدا مي کن��د. چهره 
من در این عکس برای ابراهیم آش��نا به نظر 
مي رس��د و نمي داند که این عکس متعلق به 

چه کسی است.
آن شهید را به خاک سپردند. برادرم با شهید 
تارا آشنا شدند. یک بار در همین رفت و آمدها 
برادرم مدارکی به من داد تا به دست ابراهیم 
برسانم. من آن موقع در جهاد کار مي کردم و 
محصل بودم. وقتی می خواستم مدارک را به 
شهید تارا بدهم، صورتم کاماًل پوشیده و سرم 
پایین بود. ش��هید تارا کلی��د روی میز کوبید 
و من یک لحظه ترس��یدم. چادرم کمي  کنار 
رفت و ابراهیم صورت من را دید و متوجه شد 
من صاحب آن عکس هستم. بعد هم ابراهیم 
با برادرم صحبت کرد که برای ازدواج بیش��تر 

باهم آشنا شویم.
ب�ا توجه ب�ه فض�ای اوای�ل انقالب و 
اینکه شهید تارا پاس�دار بودند، نظر 

خانواده ها درباره ازدواج تان چه بود؟
خانواده م��ن مخالف ای��ن ازدواج بودند چون 
مي گفتند پاسدار اس��ت و ممکن است شهید 
ش��ود. خانواده ایش��ان هم مخال��ف بودند و 
مي گفتند ابراهیم بچه تهران است و من بچه 
شهرس��تان.  آنها نگران بودند که اگر ابراهیم 
با من ازدواج کن��د، در منطقه بماند و دیگر به 
ته��ران بازنگردد. خالصه م��ا به رغم مخالفت 

خانواده ها باهم ازدواج کردیم. 
م��ا در س��ال 59 ب��ا اعتقادات م��ان زندگی 
مي کردیم. ازدواج من خیلی س��اده بود. تمام 
طالی عروسی من یک حلقه بود. چون آن زمان 
هر روز شهید مي آوردند و جشن نداشتیم. بعد 
هم به مشهد رفتیم و من برای ابراهیم انگشتر 
عقیق خریدم. دو روز در مشهد ماندیم که به 
خاطر کودتای نقاب در پادگان شهید نوژه به 
کرمانشاه برگش��تیم. ابراهیم یک هفته راهی 

مأموریت شد و من در خانه ماندم.
من و ابراهیم کمت��ر از 20 م��اه باهم زندگی 
کردیم چون بیش��تر زندگی ما در رفت و آمد 
به منطقه گذشت. ما خانه اجاره کردیم اما 10 
روز هم در آن خانه زندگی نکردیم. من هم در 
یک دوره ای با شهید تارا به کردستان مي رفتم 
و گاهی که شرایط نامناسب بود در منزل پدر 

و اقوام بودم. 
ش�هید تارا چه روحیاتی داشت؟ چه 

خاطراتی از ایشان دارید؟
بیشتر مردم این طور هستند که وقتی کسی 
از بین شان مي رود، عزیز مي ش��ود اما شهید 
تارا در دورانی که زنده بود هم خیلی عزیز بود 
چون خیلی مهربان و مردمدار و خوش اخالق 
بود. من ندیدم کسی از او ناراحت باشد. خیلی 
باگذشت بود. به معنای واقعی یک مسلمان و 
مؤمن بود. خلقیات و روحیات او نشئت گرفته 
از یک مکتب واال بود. همین باعث ش��ده بود 
که در طول زندگ��ی یک بار هم از دس��ت او 

ناراحت نشوم.
از نظر تقیدات بسیار به مسائل شرعی پایبند 
بود که مثل او کسی را ندیدم. ابراهیم در زمان 

شهادتش فرمانده 23 ساله بود. 
یک بار از بهشت زهرا)س( از کنار قبر منافقین 
عب��ور مي کردیم. م��ن پرس��یدم »اینها قبر 
منافقین اس��ت؟« گفت »آره«. با یک لحنی 
گفتم »آنها به سزای عملشان رسیدند!« شهید 
تارا گفت »چ��را این ط��وری می گویی؟ خدا 

خودش می داند چگونه با آنها رفتار کند«.
با توجه به ش��رایط نفاق در کردستان، مردم 
منطقه را ب��ه اندازه خانواده خودش دوس��ت 
داشت. او با خانواده گروهک ها با عطوفت رفتار 
مي کرد و مي گفتم »اینها خانواده گروهک ها 
هس��تند نه خانواده پاس��دارها!« او مي گفت: 
»اگر بچه های آنها اشتباه کردند، خانواده چه 

گناهی دارد؟!«
آن قدر با خانواده گروهک ه��ا مهربان بود که 
آن خانواده ها به من��زل ما مي آمدند و ابراهیم 
ساعت ها پای درد دلشان مي نشست، مایحتاج 
آنها را تهیه مي کرد، به آنها سر می زد. او برخورد 

فوق العاده  صمیمي با آنها داشت. 
سالی که ما در کردستان بودیم، تعداد زیادی 
از اعضا از گروهک ها جدا شدند و به دامن نظام 
پناه آوردند و حتی برخی از این افراد جداشده 
با گروهک ها منازعه کردن��د. به همین خاطر 
ضدانقالب به خون ابراهیم تشنه بود. چندین 
بار پیش آمد که برای ابراهیم کمین گذاشتند. 
حتی یک بار کمین گذاشتند که من هم کنار 
ش��هید تارا بودم. س��پاه با آنها درگیر شد و ما 

نجات پیدا کردیم.
بار آخر هم که در بوکان کمین گذاشته بودند 
من و دخترمان سمیه همراه ابراهیم بودیم. او 
من و سمیه را از ماش��ین پیاده کرد و به سپاه 

منتقل ش��دیم و خودش ب��ه مأموریت رفت. 
بعد از دو س��اعت ابراهیم به کمین افتاد و زیر 

شکنجه شهید شد.
از کجا مطلع ش�دید که زیر شکنجه 

شهید شدند؟
این مس��ئله را نمي توانم تعری��ف کنم چون 
وقتی در این ب��اره حرف می زنم ت��ا مدت ها 
بیمار مي ش��وم. اش��ک هایم جاری مي شود و 
دیگر نمي توان��م کنترلش کنم. فق��ط این را 
بگویم که وقتی صدای رگبار آمد، س��میه که 
خواب بود ناگه��ان از خواب پری��د و با حالت 
عجیبی دس��ت هایش را رو به آس��مان برد و 
بابا... بابا گفت. آن زمان تازه س��میه شروع به 
حرف زدن کرده بود. ابراهیم سه آرزو داشت. 
مي گفت اولین آرزویم این است که زیر شکنجه 
شهید ش��وم، دومین آرزوی من این است که 
موقع شهادتم سرم روی دامن مادرم حضرت 
زهرا)س( باشد و سومین آرزوی من این است 
که جسد من برای همیشه در کردستان بماند. 
ابراهیم به آرزوهایش رسید و هنوز هم پیکر او 

پیدا نشده است.
گروه�ک کومل�ه پیامي  برای ش�ما 

نفرستادند؟
همان شبی که ضدانقالب ابراهیم را دستگیر 
کردند، پیامي از رادیو کومله دادند که ما دست 

خمینی را در کردستان قطع کردیم. 
شهید تارا وصیتنامه داشتند؟

وقتی م��ن و ابراهیم بع��د از عقد به مش��هد 
رفتی��م، در آنجا وصیتنام��ه اش را به من داد. 
آن موقع من 19 ساله و یک دختر بسیار عاشق 

و احساس��اتی بودم. بدون اینک��ه وصیتنامه 
را بخوان��م آن را پاره کردم. ب��ا توجه به اینکه 
ابراهیم من را خیلی دوس��ت داش��ت، دیگر 
وصیتنامه ننوشت اما همیشه به من مي گفت 
»فراموش نک��ن بعد از من بگوی��ی بچه ها در 

کردستان چه زجری کشیدند.«
در زندگ�ی ش�هدا و بزرگان مس�ئله 
بیت الم�ال بس�یار مورد توج�ه بوده 
و حت�ی در خاط�رات ش�هید باکری 
مي خوانیم که برای یادداش�ت کردن 
خرید خانه از خ�ودکار بیت المال هم 
اس�تفاده نمي کردن�د. مص�داق این 
مراقبت را قطعًا در زندگی شهید تارا 
داش�تیم. مي خواس�تم به این موارد 

اشاره کنید.
آن زم��ان ابراهی��م »مس��ئول ام��ور قضایی 
واحد اطالع��ات منطقه 7 کش��وری« بود. با 
این مسئولیت سخت به ش��دت روی مسئله 
بیت المال حساس بود. ما در کردستان بودیم 
که جنس قاچاق در آنجا مي فروختند. خیلی 
از مردم این جنس ها را مي خریدند. من یک بار 
گفتم »از این زیر استکانی ها بخریم«، ابراهیم 
موقع ناراحتی، چش��مانش سرخ مي شد. او با 
ناراحتی و چشمانی سرخ ش��ده به من گفت 

»دیگر اصاًل این حرف را نزن«.
من به همراه ابراهیم در کردس��تان به عنوان 
پاس��دار کار مي کردم. هر ک��دام از ما 2 هزار 
تومان حق��وق مي گرفتی��م و آن را تا آخر ماه 
باید مدیریت مي کردیم. دخترمان سمیه یک 
س��اله بود. او برای من و خ��ودش و دخترمان 
فقط یک غذا مي گرفت. غ��ذا را من و دخترم 
مي خوردیم اگر چیزی از آن مي ماند، ابراهیم 
با نان مي خ��ورد. اگر هم غ��ذا نمي ماند، فقط 
نان می خورد. با اینکه من همکارش بود سهم 
غذای من را نمي گرفت. با مأموریت سخت و 
سرمای منهاي 20 درجه باز هم به همین غذا 
راضی بود. آن موقع غذای س��پاه، تن ماهی یا 
عدس پلو بود. هیچ وقت گوشه های نان را دور 
نمي ریخت و مي گفت گناه دارد. آن زمان واقعاًَ 
رعایت مي کردند از یک خ��ودکار و یک ورق 
کاغذ تا مس��ائل بزرگ تر. مواظب بود که هیچ 

کدام از اینها هدر نرود.
در واقع اگر رزمنده ها توانستند با دستان خالی 
مقابل آن همه امکانات دش��من بایستند، به 
خاطر همین اعتقادات بود. ب��ه قدری پاک و 
مخلص بودند که توانس��تیم پیروز شویم. به 
نظرم اگر شهید تارا زنده مي شد و شرایط االن 

را می دید، دق مي کرد.
بع�د از دس�تگیری ش�هید ت�ارا چه 
کردید؟ ضدانقالب شما را هم تهدید 

مي کرد؟
ضدانق��الب خانه به خانه دنبال من و س��میه 
مي گش��تند، به همین خاطر س��پاه م��ا را از 
کردس��تان خارج کرد و در تهران و کرمانشاه 
زندگی مي کردی��م. من بعد از ی��ک مدت به 
منطقه جنگی برگش��تم و 71 ماه در پش��ت 
جبهه فعالیت مي کردم. بعد از پایان جنگ تا 

مقطع کارشناسی ارشد درس خواندم. 
از دخترت�ان سمیه س�ادات برایمان 

بگویید. االن چه مي کند؟
بعد از شهادت ابراهیم من حال خوبی نداشتم 
اما سمیه سادات کم کم بزرگ مي شد و من با 
بزرگ ش��دنش به آرامش مي رسیدم. اکنون 
سمیه سادات در رش��ته ژنتیک مقطع دکترا 
مش��غول تحصیل اس��ت. خدا به دخترم هم 
فرزندی داده که به یاد پدربزرگش اس��م او را 

»تارا« گذاشتیم.

ضدانق�الب خانه به خان�ه دنبال من و 
دخترم سمیه مي گشتند به همین خاطر 
سپاه ما را از کردستان خارج کرد و در 
تهران و کرمانش�اه زندگی مي کردیم. 
من بعد از یک م�دت به منطقه جنگی 
برگش�تم و 7۱ م�اه در پش�ت جبهه 
فعالیت مي کردم. بعد از پایان جنگ تا 
مقطع کارشناسی ارشد درس خواندم
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