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معاون نشر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب در يادداشتي 
ب�ه توصيف كت�اب »مربع ه�اي قرم�ز« پرداخته اس�ت. 
عليرض�ا مختارپ�ور در قال�ب ش�ش بخش ب�ه توصيف 
كت�اب مربع ه�اي قرم�ز پرداخت�ه ك�ه خالص�ه اي از 
ه�ر بخ�ش از اي�ن مطل�ب را در ادام�ه مي خواني�د. 

   خانواده؛ عامل اصلي در حيات طيبه 
در برگ برگ كتاب و م��رور زندگي راوي و ديگر كس��اني كه 
نامش��ان در اين اوراق آمده نقش و تأثیر خانواده از نظر اعتقاد 
راس��خ به معارف و مناس��ك ديني، ارتباط صمیمي و عالئق 
خانوادگي و توجه ب��ه كانون عاطفه بودن خان��واده آن هم به 
 معني گسترده، ارتباط، توجه و تقويت روابط با همسايه- كه 
در معارف ديني باخبر بودن از احوال همس��ايگان از ش��روط 
مسلماني دانسته شده- تشخیص درست جبهه حق و باطل در 
خانواده، دقت در كسب روزي حالل و خالصه تمام آنچه الزمه 
يك خانواده مؤمن انقالب است در همه ابعاد آن به  وضوح نمايان 
است، البته اينچنین خانواده هايي مي توانند محل رويش هزاران 
هزار شهید و جانباز و ايثارگر و بسیجي باشند. هر چند امكان 
رويش عناصر مؤمن و انقالبي از خانواده هايي كه اين ويژگي ها 
را هم ندارند به دلیل قدرت اختیار و اراده در انسان وجود دارد 
اما محیط مطمئن و گرم و سالم و ايمان مدار خانواده، پیمودن 

مسیر تكامل را بسیار آسان تر مي سازد. 
   مسجد، َحَرم

مسجد و ديگر اماكن متبرك و مذهبي همچون صحن و سراي 
زيارتگاه ها و بُقاع، پايگاه اجتماعي جامعه اسالمي شايد همدوش 
و همتراز خانواده و البته ناشي از همان تعلیم و تربیت خانوادگي، 
دومین نقش را در تكوين شخصیت راوي و بسیاري از شهدا و 
ايثارگراني دارد كه نامي و يادي از آنها در اين كتاب آمده است. 
مسجد در اين مس��یر تكاملي صرفاً محلي براي نماز خواندن 
نیست، مسجد محل عبادت است اما محل طهارت هم است، 
مركز اُن��س و الفت برادران ايماني هم اس��ت، حلق��ه ارتباط 
روحانیت مخلص و مؤمن و آزاده و متخلق به فضايل اخالقي 
با جوانان و نوجوانان هم اس��ت، مدرسه معارف ديني و اخالق 
و بصیرت آموزي هم است، ملجأ و پناه جوانان در گرفتاري ها و 
سختي هاي فردي و اجتماعي و روحي و عاطفي هم است، محل 

آشنايي با كتاب و كتابخواني هم است. 
  روحانيت اصيل

همانند آنچه در ديگر روايت هاي دوران دفاع مقدس در البه الي 
خاطرات رزمندگان و شهدا آمده است و البته به  نحوي چشمگیر، 
تصويري دقیق و واقعي در جاي جاي كتاب مربع هاي قرمز از 
روحانیت اصیل و تراز به دست مي آيد؛ تصويري كه جامعه ما 
همچنان به تثبیت و تقويت آن نیازمند است؛ تصويري كه بايد 

الگو و میزان براي حوزه هاي علمیه باش��د تا همچون گذشته 
حافظ اهمیت و ارزش و نقش و تأثیر روحانیت باشد. 

   امام خميني)قدس سره(
از ويژگي هاي قابل توجه كت��اب مربع هاي قرمز، درج عبارتي 
مهم و سرنوشت ساز از حضرت امام خمیني)قدس سره( آن الگو 
و اسوه آزادگان جهان در ابتداي هريك از فصول چهارده گانه و 
نیز در متن برخي صفحات است. مجموعه اين 35جمله برگزيده 
از سخنان حضرت امام نشان دهنده جهت معرفتي و حاكي از 
بصیرت راوي و نويس��نده كتاب اس��ت، اين عبارات از جهتي 
بیان كننده نگاه آن فقیه عارف مجاهد در مقاطع گوناگون دفاع 
مقدس است و نیز همچون شاخص و معیار و عالمتي كه سالكان 

طريق اسالم ناب راه را گم نكنند. 
   شهيد و شاهد و مشهود

اما مهم ترين ويژگي كتاب مربع هاي قرمز همانا ياد شهیدان 
و تصويري است كه از حال و حضور ملكوتي شهدا در معرض 
ديد نس��ل معاصر و جامعه بش��ري قرار گرفته است. توجه به 
سلوك معنوي ش��هدا بارها در بیانات حضرت امام كه خود از 
عرفاي كامل بوده اند و نیز حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي 

مطرح شده است. 
   رسالت نسل جوان نسبت به شهدا 

در گام دوم انقالب اسالمي
رهبر معظم انقالب اسالمي در بیانات متعدد و مكرر در طول 
س��ال هاي مختلف در موضوع مقام واالي شهدا، ويژگي هايي 
براي شهید برش��مرده اند و كتاب مربع هاي قرمز در اين باره 

موفق عمل كرده است. 
اين نوشته را با جمالتي از امام خمیني رهبر آزادگان شهیدان 

به پايان مي برم:
»خداوندا، اين دفتر و كتاب شهادت را همچنان به روي مشتاقان 
باز و ما را هم از وصول آن محروم مكن. خداوندا كشور ما و ملت  
ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت، تو خود 
اين چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش.« )پیام به ملت ايران 

بعد از پذيرش قطعنامه 1367/4/29-598(

 نويسنده »مربع هاي قرمز« در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

 پس از تقريظ رهبري
احساس خستگي نخواهم كرد

    تلویزیون

   مصطفي شاه كرمي
رئيس سازمان فضاي مجازي بسيج ضمن تشريح برنامه هاي 
مرحله نهاي�ي دومين رويداد سراس�ري تولي�د محتواي 
ديجيتال بس�يج، شناسايي اس�تعدادهاي فضاي مجازي 
و تقويت ايش�ان را از مهم ترين اهداف اين رويداد خواند. 
مسلم معین، رئیس فضاي مجازي بسیج در تبیین اهمیت فضاي 
مج��ازي بومي گفت: در ح��ال حاضر يك��ي از عرصه هاي جنگ 
دشمنان، دست گذاشتن روي نقاط ش��ناختي و عملیات رواني 
به فراخور موضوعات است و بر اس��اس آن مي خواهند در جوامع 

مختلف اثر بگذارند و گفتمان خود را القا كنند. 
مسلم معین در ادامه گفت: ما در كشور با عدم اراده انقالبي براي 
خودكفاي��ي در فضاي مجازي مواجهیم. عم��ده تولیدات فضاي 
مجازي، غیربومي است كه مشكالت متعددي را به وجود مي آورد. 
اصلي ترين مشكل هم مربوط به امنیت اقتصادي و فرهنگي مردم 
است، به همین دلیل ما بايد فعاالن و استعدادهاي فضاي مجازي را 

در كشور شناسايي و آنها را تقويت كنیم و رشد بدهیم. 
رئیس فضاي مجازي بسیج ادامه داد: ما در سال97 اولین تولیدات 
تخصصي فضاي مجازي بسیج را برگزار كرديم. حدود 35۰ نفر در 
قالب 118 تیم از سراسر كشور حضور پیدا كردند و در 48 ساعت 
با هم به رقابت پرداختند و آن موقع مدل نسبتاً جديدي از رويداد 
تولید محتوا تجربه شد. در واقع اين تیم ها در حوزه هاي مختلف 
بازي هاي موبايل��ي، نرم افزارهاي موبايلي و انیمیش��ن به رقابت 
پرداختند. اين تیم هاي تخصصي كه در سه حوزه رقابت داشتند 
قبل از آنكه وارد مسابقه شوند از س��وژه ها و موضوعاتي كه براي 

تولید محتوا به آنها داده شد، مطلع نبودند. مسلم معین ادامه داد: 
سال 98 هم تصمیم گرفتیم اين رويداد را در سراسر كشور برگزار 
كنیم، يعني به جاي اينكه تیم ها در تهران مستقر شوند، مركز هر 
استان محل برگزاري رويداد ش��د. اين رويداد از نظر جغرافیايي 
تمام شهرها و در گستره كشور برگزار شد و از نظر تعداد نفرات هم 
افراد بسیاري )حدود هزارو5۰۰ نفر( در قالب 5۰۰تیم به رقابت 
پرداختند كه دومین رويداد تولید محتواي بسیج  بود. وي تأكید 
كرد: بدين ترتیب ه��م از نظر تعداد نفرات ش��ركت كننده و هم 
گستره جغرافیايي آن، مي توان اين رويداد را بزرگ ترين رويداد 
تولید محتواي جهان دانست. رويداد تولید محتواي فضاي مجازي 

كه در سال 98 برگزار شد حدود 1۰۰تیم برگزيده داشت. 
رئیس فضاي مجازي بس��یج بیان كرد: مرحله نهايي اين رويداد 
در روزهاي دوم تا چهارم مهر ماه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
برپا مي شود و مراسم اختتامیه و جشنواره تجلیل از فعاالن فضاي 

مجازي هم روز چهارم مهر برگزار مي شود. 

گزارش »جوان« از نشست خبري دومين رويداد سراسري »توليد محتواي ديجيتال بسيج«
استعدادهاي فضاي مجازي را شناسايي و تقويت مي كنيم

  سيدمرتضي ذاكر
تهيه كنن�ده فيلم »تضاده�ا« كه برداش�تي داس�تاني از 
زندگ�ي ش�هيد »محمدولي گرج�ي« و ش�هيد »مصطفي 
احمدي روش�ن« اس�ت از پخش اين اثر كوتاه 10دقيقه اي 
در هفته دفاع مقدس توس�ط ش�بكه يك س�يما خبر داد. 
میالد درويش تهیه كننده فیلم كوتاه تضادها در مورد اين اثر به 
»جوان« گفت: ساخت و تولید فیلم تضادها يك سال زمان برده 
و حدود 6۰میلیون تومان براي تهیه اين اثر هنري هزينه شده 
است. داس��تان آن از ايام دفاع مقدس شروع مي شود و تا زمان 

حال ادامه پیدا مي كند. 
بخش اصلي اي��ن فیلم در لوكیش��ن هاي مختلف��ي از جمله 
ش��هرهاي ته��ران و هم��دان ضبط ش��ده و آخري��ن مراحل 
تصويربرداري آن هم در شهرستان مالير به انجام رسیده است. 
االن با كمك دوس��تان در حال انجام مراح��ل پاياني تدوين و 
ساخت تیتراژ هس��تیم و امیدواريم طي يكي دو روز آينده كار 

به اتمام برسد. 
تهیه كننده فیلم كوتاه تضاده��ا در رابطه با زمان پخش اين اثر 
اظهار داشت: بر اس��اس صحبت اولیه اي كه با دوستان صدا و 
سیما انجام داده ايم و طبق قولي كه به ما داده اند قرار است در 
طول هفته دفاع مقدس از طريق شبكه اول سیما پخش شود. 

اين فعال هنري خاطر نش��ان كرد: فیلم »تضادها« با فیلمنامه 
و كارگرداني حمید ابراهیمي فرد و با برداش��تي از س��روده اي 

حماسي از دكتر حمید هنرجو تهیه و تولید شده است. 
تهیه كنندگي، آهنگسازي موسیقي متن و خوانندگي اين فیلم 
برعهده بنده و تصويربرداري، جلوه هاي ويژه و تدوين فیلم نیز 

بر عهده برادران ابراهیمي فرد بوده است. 
اين تهیه كننده با اشاره به اينكه س��اخت فیلم يك سال زمان 
برده است، خاطرنشان كرد: مخاطب در اين اثر كوتاه با لحظات 
بريده شدن سر شهید محمدولي گرجي كه با استفاده از تكنیك 
و ابتكارات نويني ارائه شده توس��ط يك عامل نفوذي در میان 
نیروهاي خودي مواجه مي شود. در ادامه شاهد آن هستیم كه 
همین فرد نف��وذي با رخنه در برخي موقعیت هاي ش��غلي در 
كسوت ديگري مش��غول خیانت به مردم و كشورش است. در 
پايان همین عامل نفوذي با به شهادت رساندن شهید مصطفي 
احمدي روشن كارش را انجام مي دهد. اگر چه پايان بندي اين 
اثر با القاي امید همراه است اما منظور ما از اين سلسله اقدامات 
كه توس��ط يك نفوذي صورت گرفته اين اس��ت كه مخاطب 
متوجه ش��ود نفوذ يك جريان اس��ت نه يك ش��خص خاص و 

مي تواند در هر زمان و مكاني اتفاق بیفتد. 

تهيه كننده فيلم كوتاه »تضادها« در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد
»افق سينما« بر صفحه سيماپخش فيلم كوتاه»تضادها« با موضوع»نفوذ« در هفته دفاع مقدس

 برنام�ه »افق س�ينما« 
ب�ا اج�راي س�عيد الهي 
آنت�ن  ام�روز روي  از 
ش�بكه اف�ق م�ي رود. 
به گزارش »جوان« به نقل 
از رواب��ط عمومي ش��بكه 
اف��ق، برنامه افق س��ینما 
ك��ه كاري مش��ترك از 
سوي شبكه افق و انجمن 

سینماي انقالب و دفاع مقدس است، از امروز و همزمان با چهلمین سالگرد 
هفته گرامیداشت دفاع مقدس، به مدت 12شب متوالي ساعت19 و پس از 
آن همراه با نمايش يك فیلم، عصر جمعه هر هفته مهمان مخاطبان خود 

در سراسر كشور خواهد بود. 
 اجراي اين برنامه بر عهده س��عید الهي، كارشناس سینما و رسانه بوده و 

تهیه كنندگي آن را علي اكبركرد بر عهده دارد. 
»افق سینما« كه با هدف معرفي و بررسي چالش هاي موجود در سینماي 
انقالب اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت به صورت تركیبي تولید مي شود در 
برگیرنده گفت وگوهاي كارشناسي و تحلیلي پیرامون موضوعات مختلف و 

نیز بخش هاي تصويري متنوع خواهد بود. 
بینندگان شبكه افق، به دلیل تقارن آغاز اين برنامه با برگزاري شانزدهمین 
جش��نواره بین المللي فیلم مقاومت، در هفت قسمت نخست آن عالوه بر 
میزگردهاي تحلیلي با حضور كارشناسان و فیلمسازان صاحبنام كشور، 

شاهد گزارش هاي ويژه اي از جشنواره ياد شده نیز خواهند بود. 

تقريظ رهبر  انقالب بر كتاب »مربع هاي قرمز«
شيرين و جذاب نوشته شده است 

در مراس�م نهمين پاسداش�ت ادبيات جه�اد و مقاومت كه 
در آس�تانه  چهلمين س�الگرد آغاز دفاع مق�دس در گلزار 
شهداي بهش�ت زهراي تهران برگزار ش�د، تقريظ حضرت 
آيت اهلل خامنه اي بر كتاب »مربع هاي قرمز« منتش�ر ش�د. 
انتش��ار تقريظ رهبر معظم انقالب اس��المي با هدف مروري بر 
ويژگي هاي شاخص كتاب مربع هاي قرمز، خاطرات شفاهي حاج 
حسین يكتا )از دوران كودكي تا پايان دفاع مقدس( به قلم زينب 

عرفانیان انجام شد. 
متن تقريظ رهبر انقالب اسالمي بر اين كتاب به شرح زير است:

»بسیار شیرين و جذاب نوشته شده است. ردپاي چانه گرمي هاي 
آقاي حاج حسین يكتا در آن آشكار است. ظرافت هاي برخاسته از 
ذوق و قريحه لطیف كه در سراسر كتاب گسترده است، مي تواند 
از نويسنده خوش قلم و چیره دس��ت كتاب باشد و مي تواند هم 
ُدرافشاني هاي راوي باشد. نقطه برجس��ته كتاب، ياد شهیدان و 
ياد حال و حضور ملكوتي آنان پیش از شهادت است كه حقاً بسیار 
خوب تصوير شده اس��ت. ارادت راوي به مرحوم آقاي حاج میرزا 
علي احمدي میانجي هم براي من جالب بود. آن مرحوم را حدود 
6۰سال به علم و تقوا و ورع مي شناختم و به من لطف داشت. اين 
كتاب ظاهراً چند روز پیش رونمايي شده است. براي من چندي 

پیش از اين فرستاده بود و تماماً مطالعه شد.«
   حاج حسين يكتا: 

رهبري گفتند كار رزمنده بدون خاطرات ناتمام است 
»مربع هاي قرمز« به خاطرات حاج حسین يكتا، فرمانده قرارگاه 
فرهنگ��ي خاتم االوصی��ا)ص( از دوران كودك��ي تا پاي��ان دفاع 
مقدس پرداخته و برهه حضور وي در دفاع مقدس در اين كتاب 
برجسته شده اس��ت. حاج حس��ین يكتا، در مقدمه خود بر اين 

كتاب مي نويسد: پنج سال مي شد 
كه قصد كرده ب��ودم خاطراتم را 
مكت��وب كنم. مخصوص��اً وقتي 
مق��ام معظ��م رهب��ري حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي)حفظ��ه اهلل( 
مطلبي را مبني ب��ر ناتمام ماندن 
جنگ ي��ك رزمنده تا نوش��تن 

خاطراتش، فرمودند، براي نوشتن و نشر خاطراتم مصمم تر شدم. 
هر چه از رش��ادت همرزمانم و غربت و مظلومیتشان مي دانستم 
در روايتگري هايم گفته بودم. با مكت��وب كردن خاطراتم دنبال 
ناگفته اي از بچه ها بودم. دنبال س��بك بندگي كردنشان، سبك 
عبادتشان، سبك رفاقتش��ان، دنبال سبك زندگي كردنشان در 
جنگ؛ سبكي كه اين روزها جايش بین جريان زندگي جوانان به 
شدت خالي است. امیدوارم اين كتاب كه تنها گوشه اي از جهاد 
همرزمانم در لبیك به نداي هل من ناصر امام خمیني)ره( نايب 
امام عصر)عج( است، مورد رضايت حضرتش واقع گردد و در روز 
حسرت، رفقاي شهیدم دس��تم را بگیرند. رفقايي كه در روزهاي 
مصاحبه و بازخواني خاطراتم، میان اين ورق ها، دوباره ديدمشان، 
كنارش��ان جنگیدم، كمین كردم، س��نگر گرفتم، زخمي شدم، 
نماز خواندم، خنديدم، شوخي كردم، بوسیدمشان، بويیدمشان 
و دوباره ايستادم و رفتنشان را نگاه كردم. دوباره تنها شدم. جانم 
از تنهايي و دلتنگي پر است. از حسرت آسمان. امید كه اين كتاب 
پلي باشد میان من و رفقاي شهیدم. پلي باشد براي همه تشنگان و 

جويندگان حقیقت. پلي باشد به آسمان. 
   ماجراي »مربع هاي قرمز« 

زينب عرفانیان در كت��اب مربع هاي قرمز از زبان حاج حس��ین 
مي نويسد: »دفتر قرمز آمار گروهان را از جیبم درآوردم. مربع هاي 
قرمز داشت زياد مي شد؛ علي ارم و محمدي جو. كاش يك نفر هم 
جلوي اسم من اين مربع را مي كشید. از بچه ها شنیدم ايراني زاده 
هم همان اول كار روي دژ آرام گرفته. يك مربع هم قسمت او شد. 
يكي ديگر از بچه ها موقع عبور از دژ افتاده بود، از روي مشخصاتي 
كه دادند شناختمش؛ پورصادقي. به خاطر دست قطع شده اش در 
ذهنم مانده بود. مهارتي كه در گرفتن كالش با يك دست داشت 
باعث شد توجهم جلب شود. پشت جاده میان بچه ها راه مي رفتم 
و سراغ رفقايشان را مي گرفتم. خیلي ها روي دژ خورده بودند. با هر 

مربع قرمزي كه مي كشیدم غم روي دلم چهارزانو مي نشست«. 
عرفانیان مي گويد: »در عملیات بدر يكتا تیر مي خورد. خونش 
روي دفترچه مي ريزد. حاج حسین بعدها دفتر را كه مي بیند، آن 
را مي بويد و روي چشم مي گذارد و مي گويد: كاش جلوي اسم من 
هم مربع كشیده مي شد!« اگر در آن روز جلوي اسم حاج حسین 
يكتا مربع مي كش��یدند، امروز كتابي به نام »مربع هاي قرمز« 

دلمان را با خود نمي برد. 

    گزارش

   محمدصادق عابديني
مراس�م رونمايي از تقريظ مقام معظم رهبري بر 
كتاب»مربع هاي قرمز« شامگاه روز 29شهريور 
ماه برگزار ش�د. »مربع هاي قرمز« نوشته زينب 
عرفانيان، روايت خاطرات حاج حسين يكتا، چهره 
فرهنگي، رسانه اي و جانباز و راوي دفاع مقدس 
اس�ت. عرفانيان در گفت وگو با »ج�وان« درباره 
اين كتاب و تقريظ رهبر معظم انقالب مي گويد. 

         
چ�ه زماني متوجه ش�ديد ك�ه رهبر 
انقالب بر كت�اب »مربع ه�اي قرمز« 

تقريظي نگاشته اند؟!
قبل از تاريخ تقريظ كه در متن منتش��ر شده و 
معلوم اس��ت، من خبرهايي درباره اينكه مقام 
معظم رهبري بر كتاب تقريظي نوشته اند داشتم 
ولي تا لحظه رونمايي از متن و محتوايش اطالعي 

نداشتم. 
رهبر انقالب در مت�ن تقريظ از كتاب 
تمجيد كرده ان�د، نگاه ويژه ايش�ان 
نسبت به »مربع هاي قرمز« چه حسي 

در شما به وجود آورده است؟!
قطع��اً احس��اس خرس��ندي دارم، اي��ن لطف 
خداوند اس��ت و حس مي كنم دلیل آن ناش��ي 
از احس��اس پاك حاج حس��ین يكتا و اخالص 
آقاي خلیلي}مدير انتشارات شهید كاظمي{ در 
انتشار كتاب است كه نه تنها در مورد »مربع هاي 
قرمز« بلكه در مورد ديگر كتاب هايي كه منتشر 
كرده اند نیز چنین توجهي را دارند. فكر مي كنم 
پس از انتش��ار اين تقريظ خستگي هاي آن سه 
سال از تنم بیرون رفت و معتقدم ان شاءاهلل ديگر 
در كار خاطره نويس��ي دچار هیچ خس��تگي ای 

نخواهم نشد. 
 منظورت�ان از آن س�ه س�ال ك�دام 

سال هاست؟!
نگارش كتاب س��ه س��ال ب��ه ط��ول انجامیده 
است. در اين مدت تالش كردم كه متن بیشتر 
واقع گرايانه باشد و در جايي كه ادبیات وارد شده 
سعي كرده ام تا حدي از آن استفاده كنم كه به 
اصل واقعیت خدشه اي وارد نش��ود و اصل را بر 

امانتداري گذاشته ام. 
 براي كساني كه كتاب را نخوانده اند، 
علت نامگذاري »مربع هاي قرمز« را 

توضيح مي دهيد؟

آقاي يكتا در دوران دفاع مقدس مس��ئول آمار 
گردان بودند. ايش��ان دفترچه اي داش��تند كه 
همیشه در جیبشان بوده و در عملیات ها جلوي 
نام ش��هدا را مربع قرمز مي گذاش��تند. پس از 
مدتي اين آرزو در حاج حسین به وجود مي آيد 
كه اي كاش يك نفر هم جلوي اس��م من مربع 

قرمز بكشد. 
ح�اج حس�ين راوي مش�هور دفاع 
مقدس هستند، روايت كردن خاطرات 

يك راوي واقعاً خيلي سخت است؟!
چون ايشان خودش��ان راوي هستند و مدام در 
حال بیان خاطره هس��تند. اتفاق��ي مي افتد كه 
ما در خاطره نگاري به آن »زنده شدن خاطره« 
و »دس��ت و پا درآوردن خاطره« مي گويیم. در 
اينجا خاطره رنگ پیدا مي كن��د و داراي زوائد 
مي شود. وظیفه خاطره نگار اين است كه زوايد 
را از خاطره بتراشد تا به اصل آن برسد. اين كار با 
آزمون هاي راستي آزمايي و مصاحبه هاي مكرر 
و سؤاالت پي درپي ايجاد مي شود. من هم براي 
راس��تي آزمايي در گفت وگو ها با حاج حسین و 
رسیدن به واقعیت از س��خنان همرزمان ايشان 

استفاده كردم. 
در مصاحبه اي به حض�ور آقاي حاج 
احم�د فتوح�ي، از همرزم�ان حاج 
حسين و حافظه خوبش اشاره كرديد، 
چقدر لزوم استفاده از چنين افرادي 
در جمع آوري خاطرات را احس�اس 

كرديد؟
بل��ه، مث��ل آق��اي فتوحي زي��اد هس��تند كه 
حافظه هاي قوي دارند. به دلیل تعدد خاطرات 
حاج حسین يكتا بعضي جاها واقعاً حافظه شان 
ياري نمي كرد براي همین از كمك تعدادي از 

همرزمان استفاده كرديم. 
»مربع هاي قرمز« س�ومين اثر پياپي 

ش�ما درباره ادبيات مقاومت اس�ت 
و گويا رون�د نگارش اي�ن كتاب ها به 
هم مرتبط بوده، در اين باره بيش�تر 

بگوييد.
به نظرم اينها همه قس��مت بوده و من نقش��ي 
در آن نداشتم. اين قس��مت بوده كه من كتاب 
»علمداران« را بنويسم و خانواده شهید رحیمي 
درخواس��ت كردند كتاب »رس��ول مولتان« را 
بنويس��م و آقاي يكتا آن را ببینند و بگويند كه 
كتاب خاطراتش��ان را من بنويسم، من در همه 
اين كتاب ها انتخاب ش��دم. اكنون هم منتظرم 
و معتقدم كتاب »مربع هاي قرمز« باعث خواهد 

شد شخص بعدي براي سفارش سراغم بیايد! 
در مصاحبه اي گفته ايد كه در رش�ته 
تاريخ تحصيل كرده ايد، چه ش�د كه 
ي�ك تاريخ خوان�ده س�ر از ادبيات و 
نويسندگي درآورد؟! آن هم در حوزه 

ادبيات مقاومت!
اين اتفاق به حدود 18سال پیش بازمي گردد. آن 
زمان بعد از خواندن كتاب »ش��وكران« زندگي 
شهید منوچهر مدق، به نوشتن عالقه مند شدم. 
آن زمان رفت و آمدي به آسايش��گاه جانبازان 
»ثاراهلل« داشتم. در صحبت با بعضي از جانبازان 
به اين نتیجه رس��یدم كه خاط��رات آنها جنبه 

نگارشي دارد. 
كتاب جديدي در دست انتشار داريد 
يا موض�وع ت�ازه اي را ب�راي نگارش 

داريد؟
كتاب مادر شهیدان خالقي پور كه طرح جلد آن 
رونمايي شد به زودي منتشر خواهد شد. بعد از 
ماه صفر هم خاطرات شهید ركن آبادي را آماده 

خواهم كرد. 
 ثبت خاطرات رزمندگان، ايثارگران 
و پرداخت�ن ب�ه زندگي ش�هدا چند 
سالي اس�ت به يك حركت فرهنگي 
تبديل شده، اين كار را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟ 
اتفاق خیلي خوبي اس��ت. اينك��ه خاطرات در 
حال ثبت و ضبط شدن است، كار بزرگي است 
ولي اين میدان آنقدر بزرگ اس��ت ك��ه نیاز به 
ورود نیروهاي جديد دارد، چ��ون افراد زيادي 
هستند كه هنوز بايد خاطراتش��ان را نوشت و 
ضبط كرد. نوشتن اين خاطرات را نبايد صرفاً به 
عنوان خاطره نگاري نگاه كرد، اين كار نوشتن و 
جمع آوري تاريخ شفاهي يك ملت است. اين كار 
در وهله اول به منزله هويت شناس��ي است. اگر 
ما داستان قهرمانان خود را روايت نكنیم، قطعاً 
كسان ديگري خواهند آمد و آن را به نوع ديگري 
بیان خواهند كرد. اهمیت بعدي اين كار نشان 
دادن هويت جنگ ما بود. جن��گ براي ما مثل 
ساير جنگ ها درگیري بر سر زمین و منابع نبود، 
جنگ ما بر س��ر آرمان ها و هويت بود. نوشتن 
خاطرات به بیان اي��ن تفاوت ها كمك مي كند. 
در نهايت تاثی��ر بین المللي و فرامرزي اس��ت؛ 
اينكه به واس��طه ثبت خاط��رات و روايت هاي 
دفاع مقدس، ما فرهنگ جهاد را صادر مي كنیم. 
مقاومتي كه فرهنگ شد در بیرون از مرزها ديده 

و شنیده مي شود. 

جنگ براي ما مثل س��اير جنگ ها 
درگي��ري ب��ر س��ر زمي��ن و منابع 
نبود، جنگ م��ا بر س��ر آرمان ها و 
هويت بود. نوش��تن خاط��رات به 
بيان اي��ن تفاوت ها كم��ك مي كند

6 نكته درباره  كتاب »مربع هاي قرمز«
يادداشت معاون نشر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب درباره اثر جديد حوزه دفاع مقدس 

امام صادق عليه السالم: 

هرگاه كسي را دوس�ت داشتي به 

او خبر بده، چراكه اين كار، دوستي 

ميان شما را استوارتر مي  سازد. 
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