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پايان مأموريت براي نوروز
 پايان جنگ بود! 

نامهآشنايي
همسرم نوروز متولد 16 مهر 1339 سرخه بود. 
زماني كه مشغول تحصيل در پايه دوم راهنمايي 
بود به خاطر كمك به امرار مع��اش خانواده از 
پدرش خواست تا او را س��ر كار بفرستد. دقيقاً 
بعد از اتمام دوران خدمت سربازي راهي ميدان 
جهاد شد. ايشان قبل از عقد در نامه اي براي من 
نوشته بود كه يك پاسدار است و براي خدمت 
به ملت و كشور هر وقت و هر جا كه ابالغ شد، 
بايد برود. االن در دوران جنگ به سر مي بريم 
و در جنگ ممكن است خيلي اتفاق ها بيفتد. 
شايد دست يا چش��مم را از دست بدهم. حتي 
ممكن است اسير يا  شهيد شوم. تو بايد خودت 
را براي همه اينها آماده كني. با خواندن اين نامه ، 
بيشتر با روحياتش آشنا شدم. هنوز يك ماه از 
ازدواج مان نگذشته بود كه گفت مي خواهد برود 
جبهه. به اجبار دو ماه ديگر هم ماند. همس��رم 

عاشق زندگي بود. 
پايانمأموريت،پايانجنگ

سال 1361 همسرم، ما را هم با خودش همراه 
كرد و به مناطق عملياتي برد. ش��هرهايي كه 
در تي��ررس موش��ك هاي دورب��رد و بمباران 
عراقي ها قرار داش��تند. به جز چن��د روزي كه 
براي مرخصي يا براي درمان مجروحيت هايش 
به خانه مي آمد، بقيه روزها را در جبهه سپري 
كرد. همس��رم در فرم اعزام به جبهه قس��مت 
»تاريخ پايان مأموريت« عبارت »پايان جنگ« 

را  نوشته بود. 
فرماندهگردانادوات

از مس��ئوليت او در جنگ مي توان��م به دژباني 
لشكر 17 علي بن ابيطالب )ع(، مسئوليت واحد 
قبضه، واحد خمپاره، جانشيني ادوات لشكر 17 

و در نهايت فرماندهي گردان ادوات تيپ 12 قائم 
آل محمد)عج( اشاره كنم. نوروز در عمليات هايي 
نظير رمضان، خيبر، بدر، والفجر مقدماتي، يك، 
4 و 8، كربالي 4 و 8، نصر 8، بيت المقدس 2 و 
مرصاد شركت داشت و در عمليات والفجر 8 از 

ناحيه چشم مجروح شده بود. 
جانبازوالفجر8

خودش تعريف مي كرد در روند اجراي عمليات 
والفجر 8 هنگام خروج از سنگر، ناگهان گلوله 
خمپاره اي در نزديكي او و همرزمانش منفجر 
مي ش��ود و فرمانده ادوات و جانشينش نقش 
بر زمين مي ش��وند. تركش گلوله خمپاره آنها 
را زخمي مي كند. همسرم از چند ناحيه زخم 
خورده بود ولي خم به ابرو نمي آورد. لنگ لنگان 
خودش را به سنگر مي رساند. يك لحظه هم از 
مسئوليتش غافل نمي ش��ود. به راحتي حاضر 
نبودم به بيمارستان بروم. تركش ها زياد پايم را 
زخمي كرده بود. براي رفتن به بيمارستان هم 
شرط گذاشتم كه بس��تري نشوم و پس از يك 
درمان سرپايي خيلي سريع به منطقه برگشتم. 

روضههايحضرتزهرا)س(
همسرم همان طور كه خودش در فرم پذيرش به 
جبهه ثبت كرده بود در پايان جنگ به شهادت 
رسيد تا شهادتش در عمليات مرصاد، در پنجم 
مرداد 1367 پاياني ب��ر مأموريت اين مجاهد 

خستگي ناپذير باشد. 
تيرمستقيممنافقين

تابستان س��ال 67 بود. زهرا، تازه به دنيا آمده 
بود. اگرچه از تولد فرزندش خوش��حال بود اما 
پذيرش قطعنام��ه 598 و پيام ام��ام در مورد 
نوشيدن جام زهر حال و هوايش را به هم ريخته 
بود. آخرين وعده ديدارمان را خوب به ياد دارم. 
شب هنگام كسي با ش��دت به در مي كوبيد. از 
طرف سپاه احضار شده بود. نوروز سريع حاضر 
شد و رفت. وقتي از س��پاه برگشت نوروز قبلي 
نبود، شاد بود و س��رحال. انگار روي زمين راه 
نمي رفت و مي خواس��ت پرواز كند. خيلي زود 
ساكش را بست. زهرا را بوس��يد و عازم جبهه 
شد. مدت زيادي نگذشت كه خبر شهادتش را 
آوردند. همسرم با اصابت تير مستقيم منافقين 
به پا، پشت گردن و قلب به شهادت رسيد و در 
گلزار شهداي س��رخه در كنار همرزمانش به 

خاك سپرده شد.
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آي�اكت�اب»م�ردم�ن«رابرگرفت�هاز
شخصيتيواقعيوحقيقينوشتهايد؟

اين كتاب »نامه واره«  است و هر بخش اين كتاب 
به شكل يك نامه است. اين پيشنهاد انتشارات بود 
كه ما از واژه »نامه واره« استفاده كنيم. شخصيت 
كتاب تخيلي اس��ت و زماني كه من خواستم اين 
كتاب را بنويسم به شدت مالحظه داشتم كه به 
هيچ عنوان زندگينامه هيچ شهيد مدافع حرمي 
را نخوانم ت��ا از آن تأثير نگيرم. مي خواس��تم هر 
چيزي ك��ه در ذهن خودم بود را بنويس��م. راوي 
كتاب همسر يك ش��هيد اس��ت كه در 12 نامه 
دلتنگي هايش را براي همسرش واگويه مي كند. 
شخصيت كتاب از نحوه آشنايي ، از لحظات خوب 
زندگي مشترك شان، از رفتن شوهرش، از نحوه 
ش��هادت، از دلتنگي هاي خ��ودش و بچه هايش 
و از روزهايي كه اين خانواده بدون پدر و ش��وهر 
مي گذراند، مي گويد. اين بخش ها چون حالت نامه 
داشت در انتش��اراتي گفتند كه در قالب نامه واره 

طرح شود.
بهنظرتاناگراززندگيش�خصيتهاي
واقع�ياله�امميگرفتي�دخوانندگان
بيشتربااينشخصيتهمذاتپنداري

نميكردند؟
من در اين كتاب خيلي نخواستم نگاه ايدئولوژيك 
داشته باشم. هرچند به شدت معتقدم كسي كه 
بابت اعتقاداتش هزينه بدهد كارش خيلي باارزش 
اس��ت. از طرف ديگر معتقدم خانواده ش��هداي 
مدافع حرم به ويژه همسران شهدا بسيار مظلوم تر 
از خانواده و همسران شهداي دفاع مقدس هستند. 
اين موضوع را از اين لحاظ مي گويم كه در دوران 
دفاع مقدس همبستگي اجتماعي بيشتري بين 
مردم وجود داشت. در دهه 60 يك اجماع جمعي 
در جامعه مي ديديم ولي االن خانواده هاي شهداي 
مدافع حرم خيلي طعنه و كنايه مي شنوند. وقتي 
پدر يك خانواده يا همس��ر يك زن، به هر دليلي 
مي رود و برنمي گردد اين فق��دان براي اطرافيان 
به شدت مايه رنج و درد است و تأثيرش را هميشه 
در زندگي شان خواهد گذاشت. چيزي نيست كه 
فراموش ش��ود. در دهه 60 وضعيت جامعه ما از 
لحاظ اجتماعي گسس��تگي هاي كمتري نسبت 
به امروز داشت و مردم خيلي همدل تر بودند ولي 
امروز متأسفانه به اين شكل نيست. به نظرم اين 
همسران خسران بزرگي از اين بابت دارند. يعني 
هم آن خانم همسرش را از دست داده و هم بايد 

طعنه ها را تحمل كند.
البتهگسترشش�بكههاياجتماعيو
تعددرسانههااجازهفعاليتبيشتريبه
همسرانشهدايمدافعحرمنسبتبه
همسرانشهدايدفاعمقدسميدهد.

از اين منظر موافق حرفتان هستم ولي اين فعاليت ها 
چقدر از دلتنگي شان كم مي كند. من يادم نمي آيد در 

زمان دفاع مقدس كسي گفته باشد شهدا براي پول 
به جبهه مي رفتند يا به دالر پول مي گرفتند. جامعه 
خيلي يكدست تر بود. آن زمان شخص همزمان با از 
دست دادن شوهر و پدر خانواده ديگر طعنه و كنايه 
نمي شنيد. من به واسطه كارم ديدارهايي با خانواده 
ش��هداي مدافع حرم داش��ته ام. اين خانواده ها به 
شدت مظلومند و حتي بعضي از خانواده ها به لحاظ 
اقتصادي در مضيقه  هستند. برخالف آن چيزي كه 
در جامعه شايع شده كه مي گويند خيلي خوب به 
اين خانواده ها مي رسند بايد بگويم اين طوري نيست. 
به نظرم به لحاظ رسيدگي معيشتي و اقتصادي زمان 
جنگ رسيدگي بهتر بود. بيان اين مظلوميت و اين 
موارد در قالب ادبيات دفاع مقدس به راحتي صورت 

نخواهد گرفت.

بهاينفكرنكرديدكهچونش�خصيت
كتابواقعينيستشايدمخاطبكتاب

راپسبزند؟
به نظرم حوزه خاطره نگاري كم��ي به روزمرگي 
خورده و بايد طرحي نو درانداخته شود. االن آثار 
خيلي يكنواخت شده اند. كارهاي جديد نسبت به 
كارهاي قديم جذابيتش كمتر شده و بايد نوآوري 
و خالقيتي وجود داشته باش��د. هر مخاطبي كه 
يك مقدار با زندگي شهداي مدافع حرم آشنايي 
داشته باشد ممكن اس��ت اين كتاب را كه بخواند 
بگويد اين چقدر شبيه زندگي شهداست. خودم به 
شخصه نگاهي به زندگي هيچ شهيدي نداشتم و 
مي خواستم يك كار نو و تازه باشد. چون خودم در 
دوران كودكي نبود پدر را احساس كرده ام روي اين 
حس��اب خيلي خوب حال فرزندان شهدا را درك 
مي كنم. من يك سال و نيم بيشتر نداشتم كه پدرم 
از دنيا رفت و اصاًل پدرم را به ي��اد ندارم. از طرفي 
حال دختربچه كتاب را به خوبي درك مي كنم و 
از آن طرف برادر بزرگم شش ساله بودم كه پدرم 
فوت كرد. م��ن يكجور درگير فق��دان پدر بودم و 
برادرم به شكل ديگري اين درگيري را داشت. من 
اصاًل خاطره اي از پدر ندارم و در عوض برادرم كلي 
خاطرات خوب در ذهنش داشت. پسر شهيد كتاب 
هم همين حالت را دارد. با اينكه چهار، پنج ساله 
است ولي مي بينيد كه مرد خانواده شده و چقدر 
اين بچه در ادامه قوي مي شود. او در آخر پيش رهبر 

مي رود و نقاشي اش را به ايشان نشان مي دهد.
وليكتابهايخاطرهنگاريبرايعموم

مردمجذاباست.
خواندن زندگينامه ها خيلي جذاب است ولي بايد 
با خالقيت اين كار صورت بگي��رد. االن در حال 
تكراري شدن كارها هس��تيم. هنگامي كه شرح 
حال يك همس��ر ش��هيد را مي خوانيد احساس 
مي كنيد قباًل اينها را شنيده ايد و شخص ديگري 
اين مطالب را بازگو كرده است. به لحاظ ساختاري 
و تكنيكي بايد تغييراتي ايجاد شود و يك اتفاقي 
بيفتد تا اثر جذاب تر شود. ما در اين حوزه شعارزده 
بوده ايم و سراغ كليشه گرايي رفته ايم و مخاطب 
احس��اس مي كند با اتفاق تازه اي روبه رو نخواهد 
شد. احساس مي كند اس��امي و فضا عوض شده 
ولي ماجرا همان است. بايد ساختار عوض شود و 
تكنيك به كار برده شود تا اثر نهايي براي مخاطب 

جذاب تر شود.
دربخشهايكتاببيشترچهموارديرا

مطرحكردهايد؟

در كتاب مي خوانيد كه اين ش��هيد و همسرش 
چه لحظات عاشقانه اي با هم داشتند. اين خانم 
مي گويد كه هنوز عطر تن ت��و در اتاق خانه مان 
پيچيده و من نمي توانم داخل اتاق ش��وم. اينكه 
خواستم همه چيز از ذهنم سرچشمه بگيرد به 
خاطر همين ريزه كاري هاست كه شايد قباًل زياد 
به آنها نپرداخته ايم. همه چيز حماس��ي نيست. 
يك ج��ا اين خانم براي همس��رش مي نويس��د 
دختر يك س��ال و نيمه تو هر روز بن��ا به عادت 
گذشته دم غروب پشت در مي آيد و چشم انتظار 
اس��ت تا تو وارد خانه ش��وي. يا اينكه پسر پنج 
س��اله ات توي خودش اس��ت. مي خواهم بگويم 
يك جاهاي��ي بايد به اي��ن مس��ائل بپردازيم تا 
مظلوميت بيش��تر خانواده هاي شهداي مدافع 

حرم را نش��ان دهيم. چيزي كه ما بيشتر نشان 
مي دهيم ديدار يك مسئول با خانواده شهداست 
كه در ظاهر همه چيز خوب است ولي همه اش 
اين نيست. اين مسائل در بطن زندگي خانواده 
شهداست كه ديده نمي شود. يك زن جوان 25 
ساله مگر مي شود از بابت نبودن شوهر و نبودن 
پدر بچه هايش ناراحت نباش��د. مگر تحمل اين 
تنگناها و فشارها راحت است. در كتاب موضوعي 
كه آنها را تسكين مي دهد ديدارش با مقام معظم 
رهبري است. من 12 نامه را نوشتم و آخرين نامه 
با دعوت از همسر شهيد و ديدار با رهبري تمام 
مي شود و آنجا ايش��ان آرام مي شود. اينها شايد 
تجربياتي اس��ت كه در خانواده بيشتر شهداي 
مدافع حرم وجود دارد و من دوس��ت داشتم به 
اين ش��كل اين تجربيات را بيان كنم. نوش��تن 
اين كتاب خيلي از من انرژي  گرفت و روزي كه 
مي نشستم و يك فصل كتاب را مي نوشتم تا شب 
هيچ كار ديگري نمي توانس��تم بكنم. آن قدر كه 
خودم را به لحاظ عاطفي درگير مي كردم. طراح  
براي طرح هاي داخل كت��اب اولين طرحي كه 
زد ش��هيد حججي بود. من گفتم طرح را عوض 
كند چون اين داستان ارتباطي با زندگي شهيد 
حججي نداشت. درست است كه اين شهيد وقتي 
برمي گردد س��ر ندارد ولي اين داستان ديگري 
اس��ت و نمي خواس��تم براي مخاطب اينچنين 
تلقي شود كه خواننده زندگينامه شهيد حججي 
را مي خواند يا كت��اب با الهام از زندگي ايش��ان 

نوشته شده است.
خودت�انتح�تتأثي�رش�هيدخاصي

بودهايد؟
ش��هيدان حس��ين خرازي، حاج ابراهيم همت و 
دكتر مصطفي چم��ران را خيلي دوس��ت دارم. 
اينكه يك نفر از خودش و خانواده اش مي گذرد و 
سر اعتقاداتش جانش را مي دهد بالفطره باارزش 
است. به نظرم اين بايد در جامعه خيلي مورد توجه 
قرار بگيرد. فارغ از مسائل اعتقادي و ايدئولوژيك 
اينكه يك نفر حاضر باشد اين قدر از خودگذشتگي 
داشته باشد خيلي مهم است. به نظرم تمام شهدا 
قبل از رفتن شان نگران آينده بچه هايش بوده اند 
و حتماً به همسرشان فكر مي كرده اند ولي وقتي 
حاضر  شد ه اند چنين ايثاري كنند اين كار بسيار 
باارزش اس��ت. من متولد 1356 هستم و بخشي 
از دوران كودكي ام را در يك از شهرهاي صنعتي 
گذراندم كه در بمباران هاي ش��هرهاي ايران در 
ده��ه 60 خيلي مورد هدف ق��رار مي گرفت. من 
هواپيماهاي دش��من را در ارتفاع پايين مي ديدم 
كه رد مي ش��دند و بمب هايي كه پرت مي كردند 
مثل فنجان باز و منفجر مي شد. اتفاقات آن سال ها 
بخش اعظمي از ناخ��ودآگاه و خاطرات بچه هاي 
آن نس��ل را به خود اختصاص داده كه هيچ گاه از 

ذهن شان پاك نمي شود.
حمايتازنويسندگانجوانادبياتدفاع

مقدسراچطورميبينيد؟
من كتابم را به يكي از انتشاراتي ها دادم و به خاطر 
فعاليت هايش در اين حوزه تقدير هم شده. بعد 
از مدتي براي نوش��تن قرارداد تماس گرفتند و 
وقتي به دفترش��ان رفتم گفتند بايد مبلغي را به 
عنوان هزينه به آنها بپردازم. اين اتفاق براي قبل 
از گراني كاغذ است. انتشاراتي كه مي گفت 200 
نسخه چاپ مي كنم و 100 نس��خه را به خودم 
مي دهد. رفتارهاي كاسبكارانه نويسندگان جوان 
و باذوق را بعد از مدتي نااميد مي كند چون امكان 
چاپ كتاب وجود ندارد. مسئوالن براي نشر دفاع 
مقدس سوبسيد و تس��هيالت در نظر بگيرند و 
به آدم و اهلش بدهند و طوري نباش��د كه باعث 
رانت خواري شود. اين حوزه به شدت به رابطه و 

آشنا نياز دارد ولي بايد چند نفر را بشناسيم.
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