
وادی کتاب

مسائل و مشکالت نویسندگی در حوزه دفاع مقدس در 
گفت وگوی »جوان« با یک نویسنده  

  وظیفه اصلی ما ثبت خاطرات دست اول
 و مستند است

   محمدرضا محمدی
میثم رش�یدی 
از  مهرآب�ادی 
و  خبرن�گاران 
ن  گا یس�ند نو
باس�ابقه حوزه 
دف�اع مق�دس 
اس�ت. از وی که 
از اواسط دهه 80 
عالوه بر روزنامه نگاری، به قلمفرسایی در 
حوزه کتاب و ادبیات پای�داری پرداخته و 
چندین کتاب نیز در این خصوص به رشته 
تحریر درآورده اس�ت دعوت به گفت وگو 
کردیم تا مشکالت پیش روی نویسندگی در 
حوزه دفاع مقدس را مروری دوباره کنیم.
چ�ه کتاب های�ی در خص�وص دفاع 

مقدس نوشتید؟ 
بیشتر کتاب هایی که نوشته ام در حوزه شهدا 
و دفاع مقدس بوده است. مثاًل اولین کتابی که 

نوشتم در اوایل دهه 80 درباره زندگی شهید 
حاج سیداسداهلل الجوردی بود. برای اولین بار 
توانستم رضایت همس��ر مکرم ایشان را برای 
گفت وگ��و جلب کنم و صحبت ه��ای مفید و 
عجیب ایشان را در کتاب آوردم. آن روزها مدت 
زیادی از ش��هادت حاج اس��داهلل نمي گذشت 
و خانواده ش��هید هنوز نگران مسائل امنیتی 
بودند. بعد از آن هم تعدادی از گفت وگوهای 
مطبوعاتی ام با خانواده شهدا و جانبازان را در 
قالب کتابی با نام »س��یبی که آق��ا به ما داد« 
منتش��ر کردم. کتاب هاي »خیابان تبریز« و 
»معلم شهر«- که درباره شخصیت و زندگی 
ش��هید قدرت اهلل چگینی بود- ه��م از جمله 
کتاب هایی است که نوشته ام. بعدها به سراغ 
دو جانباز رفتم تا خاطراتشان را بنویسم؛ ابتدا 
خاطرات جانباز فیروز احمدی که شد کتاب 
»حاجی فیروز« و س��پس خاط��رات جانباز 
عبدالعلی یزدانیار که شد کتاب »صدروسی«. 
اولی را نش��ر نارگل چاپ کرد و دومي  را نشر 
ش��هید کاظمی. کت��اب دیگری ه��م درباره 
سردار هور، ش��هید علی  هاشمي  نوشته ام که 
در حال تکمیل است. به تازگی به منابع بکری 
از خاطرات شهید از کالم خودش دست پیدا 
کرده ام که ان ش��اءاهلل بعد از تکمیل، توس��ط 
انتشارات یازهرا منتشر مي شود. در حال حاضر 
هم مشغول تحقیق و گفت وگو درباره زندگی 
یکی از رزمندگان و هنرمندان فعال در جنگ 
هستم. البته تحقیقات و گفت وگوهای همسر 
یک جانباز اعصاب و روان هم به دستم رسیده 

که باید نگارشش را آغاز کنم.

به نظر شما چه مشکالتی نویسندگی 
در ح�وزه دف�اع مق�دس را تهدی�د 

مي کند؟
شکر خدا بعد از س��خنان رهبر انقالب مبنی 
بر لزوم ثبت خاطرات جن��گ، بخش زیادی 
از مشکالت اعم از همراه نبودن راوی ها، حل 
شد اما این روزها افزایش هزینه های زندگی به 
نحوی اس��ت که دیگر به راحتی و خودجوش 
نمي شود کار تحقیقات و گفت وگو با یک راوی 
یا خانواده شهید را به سرانجام رساند. حضرت 
آقا کار صدبرابری در این حوزه را خواسته اند و 
طبیعتاً دس��تگاه های فرهنگی در این زمینه 
باید دست گشاده تری داشته باشند و محققان 

و نویسندگان را در این مسیر یاری کنند.
خاطره نگاری بخش عمده کتاب های 
منتشر شده در حوزه دفاع مقدس را 
به خود اختصاص داده است. پرداختن 
بیش از ح�د به یک س�بک مي تواند 
سایر سبک های نوش�تاری در حوزه 

جنگ را تحت الشعاع قرار دهد؟ 
ب��رای داستان نویس��ی هنوز فرص��ت کافی 
وجود دارد. اما ما االن در وضعیتی هستیم که 
جانبازان و رزمندگان دوران جنگ به تدریج 
شهید مي شوند و از بینمان مي روند. به نظرم 
در حال حاضر وظیفه اصلی ما ثبت خاطرات 
دست اول و مس��تند اس��ت. اگر چه االن هم 
بسیاری از نویسندگان، سختی نوشتن داستان 
را برای خودش��ان هموار مي کنند و در قالب 
ناداستان، سعی مي کنند روایتشان را با قلمي 
 داستانی ارائه کنند اما بر هر حال، اولویت اول 
با ثبت خاطرات است و بعد از آن باید نشست و 

سر فرصت، مشغول داستان نویسی شد.
خ�ود ش�ما در کتاب های ت�ان روی 
چ�ه وجه�ی از دفاع مق�دس تمرکز 

مي کنید؟
تمرکز من بر انتقال واقعیت بی کم و کس��ر به 
همراه لحن واقعی و بی واسطه راوی است. من 
کتاب هایم را بارها ویرای��ش مي کنم و قبل از 
چاپ به دوستان نویسنده ام مي دهم تا بخوانند. 
سعی ام این است که متن را بدون دست انداز به 
مخاطب برسانم تا خواننده در مسیر خواندنش 
با مشکلی مواجه نش��ود. از سویی نگه داشتن 
لحن راوی در متن، کار مشکلی است که سعی 

دارم این سختی را برای خودم هموار کنم. 
بی شک من در این مس��یر در حال آموختن 
هستم و کتاب به کتاب سعی مي کنم متن هایم 
را روان تر و خواندنی تر بنویس��م. البته در این 
مسیر به عنایت حضرت حق و توجه ویژه شهدا 

هم چشم امید دارم.
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یادکردی از واقعه بمباران شیمیایی سردشت در گفت وگوی »جوان« با چند نفر از شاهدان عینی

سردشت دیگر شهر سابق نشد!
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 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

 علیرضا محمدی
سردش�ت در هفت�م تی�ر 1367 توس�ط 
جنگده ه�ای بعثی م�ورد حمله ش�یمیایی 
قرار گرف�ت. عراق پی�ش از سردش�ت نیز 
باره�ا و باره�ا از بمب های ش�یمیایی علیه 
مردم کش�ورمان اس�تفاده کرده بود اما این 
مورد با دفعات قبلی فرق مي کرد. سردشت 
یک ش�هر مس�کونی با مردم�ي  غیرنظامي 
 بود که علنًا توس�ط دش�من هدف بمب های 
ش�یمیایی قرار مي گرفت. در این واقعه 110 
نفر از اهالی ش�هر در زمان وق�وع حادثه به 
ش�هادت رس�یدند و حدود پنج الی هشت 
هزار نف�ر نیز مجروح ش�دند که مش�کالت 
بس�یاری از آنها تاکنون ادامه دارد. متن زیر 
گزارش کوتاه�ی از این واقع�ه در گفت وگو 
با چند تن از اهالی و ش�اهدان واقعه اس�ت.

  آفتاب تیرماهی
آفت��اب داغ تیرماهی رفته رفت��ه رنگ مي بازد 
و عقربه های ساعت به حدود س��اعت 4 بعد از 
ظهر مي رسد. در همین لحظه شش هواپیمای 
جنگنده در آس��مان ش��هر ظاهر مي ش��وند. 
سردشت یک شهر مرزی است و با وجود جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران، بارها شاهد حمالت 
هوایی جنگنده های دشمن بوده است اما این بار 
با دفعات قبلی فرق دارد. بمب های عراقی رنگ و 

بوی دیگری دارند!
  غبار قارچ مانند

حسن بیوران یکي از اهالي شهر است که زمان 
واقعه در کالس دوم دبیرستان تحصیل مي کرد. 
در این خصوص مي گوید: »آن روز وقتی صدای 
غرش جنگنده های دشمن آمد، مردم ترسیدند 
و هر کس به س��متی ف��رار مي ک��رد. معموالًَ 
دش��من توجهی به نظامي  یا غیرنظامي  بودن 
اماکن نداش��ت. جنگنده ها آن روز چهار نقطه 
را مورد اصابت قرار دادند ام��ا صدا و آثار انفجار 
این بمب ها با دفعات قبلی فرق داش��ت. کسی 
واقعاً نمي دانس��ت این غباری که مثل قارچ به 

هوا برخاست و خودنمایی کرد، چیست و تا چه 
میزان مي تواند خطرناک و ترسناک باشد.«

مردم ش��هر که در ابتدا از صدای اندک بمب ها 
متعجب شده بودند. کم کم به محل اصابت آنها 
برمي گردند. هیچ کس از ماهیت این بمب ها خبر 
ندارد. همین که صدای کمي  داشتند و تخریب 
ظاهری کمتری برجای گذاشتند، برای خیلی ها 
رضایت بخ��ش بود! یک��ی دیگر از اهالی ش��هر 
مي گوید: »مردم کمي بعد از بمباران برگشتند 
و با تعجب محل وقوع حادثه را نگاه مي کردند. 
کس��ي خبر نداش��ت که باید از ای��ن بمب ها و 
اثراتش فاصله گرفت نه اینک��ه برعکس به آن 
نزدیک تر ش��د. بعد که س��رفه ها و سرگیجه ها 
شروع شد. هر کس س��عی مي کرد خودش را از 

محل حادثه دور کند. خیلی ها خبر نداشتند که 
بمب های شیمیایی مثل میکروب عمل مي کند 
و مي تواند از بدن ها یا لباس ها و وسایل شخصی 
به دیگران منتقل شود. خیلی از اهالی هراسان به 
ورزشگاه تختی شهر پناه بردند و آنجا در ازدیاد 
جمعیت اثراث بمب های شیمیایی بیشتر بین 
مردم پخش شد. شاید اگر کسی مي دانست بمب 
شیمیایی چیست، این همه تلفات باال نمي رفت. 
روز حادثه فقط یک نفر به شهادت رسید آن هم 
کسی بود که بمب روی س��قف خانه اش افتاد و 
ترکش هاي آن بنده خدا را به ش��هادت رساند 
ولی کم کم اثرات شیمیایی خودش را نشان داد 
و باالی یک صد نفر شهید شدند و چند هزار نفر 

هم مصدوم و جانباز شدند.«

  سردشت آن شهر سابق نشد
پروین کریمي واحد یک��ی از جانب��ازان واقعه 
ش��یمیایی سردشت اس��ت که هر س��ال برای 
گرامیداش��ت س��الگرد این واقع��ه و همچنین 
شرکت در مراسم شهدای آن به سردشت مي رود. 
پیشتر با او گفت وگویی داشتیم، اما این بار که با 
خانم کریمي واحد تماس گرفتی��م، حال و روز 
مس��اعدی نداش��ت. این خاصیت مصدومیت 
ش��یمیایی و میکروبی اس��ت که به مرور زمان 
بیش از پیش خودش را نشان مي دهد و از این رو 
جانباز کریمي واحد هم در سی و سومین سالگرد 
حادثه، دیگر توان و قدرت سابق را برای گفت وگو 

با ما نداشت. 
دقایقی با ب��رادرش همکالم مي ش��ویم. وی از 

نحوه رسیدگی به جانبازان شیمیایی سردشت 
گالیه های��ی دارد و مي گوید: به ج��ای آنکه با 
م��رور خاط��رات آن روز وحش��تناک دل ما را 
خون کنید، از مس��ئوالن بخواهید ب��ه مردم و 
مصدومان سردش��ت رس��یدگی کنند. خاک 
این ش��هر هنوز هم آلوده اس��ت و هنوز فکری 
اساسی برای رس��یدگی به مشکالت سردشت 
و مردم مظلومش انجام نگرفته است.وی ادامه 
مي دهد: هر سال خبرنگارها به سراغ ما مي آیند 
و مي خواهند از آن روز برای شان صحبت کنیم. 
بیشتر مد نظرش��ان تعریف خاطرات است در 
حالی که این خاطرات بارها گفته شده و حتی 
کتاب هایی در خصوص واقعه سردشت نوشته 
شده است اما آن چه مردم باید بدانند این است 
که هیچ وقت حتی آمار درس��تی از مصدومان 
شیمیایی سردشت اعالم نشد و اکنون بسیاری 
از مشکالت سردش��ت بدون اینکه رفع شود به 

قوت خود باقی است.
»سردشت آن شهر سابق نشد« امروزه ورد کالم 
بسیاری از مردم این شهر است. چند سال پیش 
که به یادمان شهدای شیمیایی سردشت رفته 
بودیم، خیلی از مردم مثل جانباز کریمي واحد 
و برادرش و همین طور حسن بیوران بر این باور 
بودند که سردش��ت هیچ گاه به روزهای قبل از 
بمباران شیمیایی برنگشته اس��ت. آنها اعتقاد 
دارند که هنوز خاک سردش��ت آلوده به عناصر 
شیمیایی است و امکان دارد با تخریب یک خانه 
قدیمي  ی��ا تعریض خیابان ها و م��واردی از این 
دس��ت، خاک های آلوده دوباره در رهگذر باد، 
شهر را آلوده کنند. اگر این حرف نماینده سابق 
یکی از شهرهای کردنشین را مد نظر قرار بدهیم 
که تنها ش��هر مریوان و روس��تاهای اطرافش 
از بالتکلیف��ی بیش از 3هزار پرون��ده جانبازان 
ش��یمیایی در رنج هس��تند آن��گاه مي توانیم 
حدس بزنیم که مردم سردشت به عنوان یکی از 
کانون های اصلی بمباران شیمیایی دشمن بعثی 

تا چه میزان از این واقعه شوم آسیب دیده اند.

فاجعه بمباران شیمیایی مریوان

یک صد شهید و یک هزار جانباز

      نگاه

در اسفند 1366 یعنی چند ماه بعد از بمباران شهر سردشت 
توسط بعثی ها و س��کوت جوامع بین المللی، شهر مریوان و 
روستاهای اطرافش همزمان با بمباران شهر حلبچه عراق، 
توسط جنگنده های رژیم بعث صدام مورد حمله شیمیایی 
قرار گرفت اما به دلیل ش��دت حمالت دشمن به حلبچه و 
میزان تلفاتی که در آن شهر برجای گذاشت، از فاجعه مریوان 
کمتر یاد مي شود. در سالگرد بمباران شیمیایی سردشت و 
همین طور سالروز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی، 

نگاهی به واقعه بمباران شیمیایی مریوان مي اندازیم.
ماجرا از ظهر روز 25 اسفند 1366 ش��روع شد. در این روز 
ناگهان صدای غرش هواپیما های عراقی از باالی س��ر اهالی 
به گوش رس��ید. یک هواپیمای بزرگ توپولوف روس��ی در 
آس��مان کج ش��د و چیز هایی را روی هوا رها کرد که انگار 
اعالمیه بودند. اشیای رها ش��ده توسط توپولوف در هوا برق 
می زد و فرود می آمد. انفجار مهیب آن قطعات براق به اهالی 
هشدار می داد که منطقه مورد بمباران خوشه ای قرار گرفته 
و احتماالً در چن��د کیلومتر مربع هر جنبن��ده ای را از بین 
برده است اما تصورات اولیه اش��تباه بود. این ها از بمب های 
خوشه ای هم خطرناک تر بودند. اش��یای پرتاب شده، بمب 

شیمیایی بودند!
بمباران روستا های مرزی مریوان از 25 اسفند 66 شروع شد و 
تا فروردین 1367 ادامه یافت. هر بار روستا و منطقه ای مورد 
حمله قرار می گرفت، مردم بیشتری آسیب می دیدند. خیلی 
از کودکان والدین خود را از دست می دادند و خیلی از پدر ها 

و مادر ها با مرگ عزیزانش��ان رو به رو می شدند. در ماجرای 
بمباران شیمیایی مناطق مرزی مریوان، غیر از دو روستای 
قلعه جی و نژمار، روستا های کانی دینار، نی، بالک، هجرت، 
درگاه شیخان، بهرام آباد، بلبر، مرگ، شارانی، تازه آباد، کال باال 
و درزیان هم از اثرات این بمباران وحشیانه در امان نمانده اند 
و مردم این روستا ها نیز تلفات زیادی دادند. روی هم رفته، 
120 ش��هید و بیش از یک ه��زار جانباز ماحص��ل بمباران 

شیمیایی بعثی ها در مناطق مرزی شهر مریوان است.

یازده��م م��رداد  1367 در حالی که جن��گ تحمیلی عماًل 
در صحنه نبرد به اتمام رس��یده بود، بعثی ه��ا در یک اقدام 
جنون آمیز و بدون توجیه خاص، به ش��هر مرزی اشنویه در 
شمال غرب کش��ورمان حمله کردند. حمله به شهر اشنویه 
یکی دیگر از موارد حمله دشمن بعثی به یک شهر غیرنظامي 
 بود. فاجعه شهر اش��نویه در تاریخ جنگ از ابهامات خاصی 

برخوردار اس��ت چراکه حمله به یک ش��هر 
غیرنظامي  در حالی که جن��گ هم در روی 
کاغذ و ه��م در میادین نبرد رس��ماً به پایان 
رسیده بود، نکته ای عجیب و قابل تأمل است. 
اما ش��اید عجیب تر از آن، فراموش��ی فاجعه 
اشنویه باشد که گویی در س��طرهای تاریخ 
معاصر کشورمان به کلی به فراموشی سپرده 

شده است.
س��اعت 2:45 دقیقه بامداد روز سه ش��نبه 
مورخه 11 م��رداد 1367 زمان��ی که مردم 
شهر در خواب بودند چندین محل مسکونی 
و اطراف آن در سمت غرب و جنوب غرب شهر 

اش��نویه در منطقه کچل آباد، برده زرد و مام تمر مورد حمله 
هواپیما های گاگارین عراقی قرار گرفت. در آن موقع از روز 
کسی نمی دانس��ت ماهیت این بمب ها چیست، اما روز بعد 

حقایق وحشتناکی به روی مردم اشنویه گشوده شد.
طب��ق ش��واهد و روایت اف��راد محلی، پ��س از ای��ن حمله 
ناجوانمردانه باد شدید و کم س��ابقه ای در این منطقه وزید و 

بخش زیادی از مواد شیمیایی معلق در هوا را به خارج از شهر 
منتقل کرد. از طرف دیگر، چون انفجار در ساعات استراحت 
مردم صورت گرفته بود، بسیاری از اهالی دیگر نقاط اشنویه 
از موضوع باخبر نشدند و وحش��ت نکردن عموم مردم نیز به 
کنترل اوضاع کمک کرد .پس از وزش باد نیز بارش باران که در 
فصل تابستان در منطقه اشنویه نادر بود، باعث شد تا آثار بر جا 

مانده از مواد شیمیایی و گاز خردل از چهره شهر شسته شود. 
صبح که مردم از خواب بیدار ش��دند و خبر حمله شیمیایی 
به شهرشان را از رسانه ها شنیدند، بس��یاری از آنها متعجب 
شدند. بمباران اش��نویه از معدود بمباران شیمیایی دشمن 
بود که شهیدی دربر نداشت اما هیئت اعزامي  سازمان ملل در 

گزارشی تعداد مجروحان این حمله را صد ها نفر اعالم کرد.

بمباران شیمیایی اشنویه

فراموشی یک واقعه غم انگیز!
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