
وادی کتاب

   زهرا محمدزاده
چندی پیش بود که گفت وگویی با جانباز 
جواد س�ربند آران�ی پیرام�ون ماجرای 
مجروحیت و نجاتش از دس�ت دش�من 
انج�ام دادی�م. خاط�رات وی در کت�اب 
» گندم۴۵ « نیز منتشر شده است، با هم 
نگاهی به داشته های این کتاب می اندازیم.

»گندم ۴۵ « به قلم حس��ن کشایی توسط 
انتشارات دارخوین منتشر شده است. این 

کتاب نثری روان دارد. 
نویس��نده چون می دانست رس��الت اصلی 
کتاب پرداختن به خاطره مجروحیت جانباز 
س��ربند در عملیات والفجر۴ و در دش��ت 
پنجوین عراق اس��ت، در مقدمه به معرفی 
اجمالی راوی )جانباز س��ربند( پرداخته و 
سپس به صورت مفصل ماجرای مجروحیت 

وی را شرح می دهد.
جانباز جواد سربند اهل کاش��ان است و از 
۱۵سالگی به جبهه می رود. وی در عملیات 
والفجر۲ شرکت می کند و یکی از دوستان 

صمیمی اش را نیز از دست می دهد. 
در عملیات والفجر۴ هر چند جواد ۱۶سال 
دارد، اما رزمنده ای نسبتاً باتجربه به شمار 

می رود.
آن طور که در کت��اب می خوانیم، گروهان 
ج��واد که عمدت��اً از رزمنده های کاش��انی 
هس��تند، مأمور تصرف یک��ی از ارتفاعات 

مشرف به شهر پنجوین عراق می شوند.
 آنها کیلومتر ها راه می روند و از ارتفاعات نیز 
باال می روند ولی دشمن متوجه آنها می شود 

و به سمت شان شلیک می کنند. 
کار باال می گیرد و عاقبت دستور عقب نشینی 
صادر می شود که در این حین جواد از ناحیه 

هر دو پا مجروح می شود. 
در بخش��ی از کتاب می خوانیم: » نگاهی به 
محل اصابت گلوله کردم. دقیق نمی توانستم 
ببینم. گاهی با دس��ت مح��ل خونریزی را 
لمس می کردم. هنوز از عمق جراحتم خبر 
نداشتم. س��عی کردم بلند ش��وم تا راهم را 

ادامه دهم ولی نمی توانستم...«
بع��د از مجروحیت ج��واد، او با س��ه نفر از 
همرزمانش همراه می شود ولی چون توانایی 
حرکت سریع را نداشت، همراهانش مجبور 

به ترک او می شوند. 
در کتاب گندم ۴۵ ما با روایت جنگ از زاویه 

خاصی روبه رو می شویم؛ کتاب از حقایق تلخ 
جنگ پرده برمی دارد.

 از مجروحان��ی ک��ه هنگام عقب نش��ینی 
در منطقه دش��من جا می ماندن��د و مجال 

برگرداندن آنها نبود.
»آرزو می ک��ردم  ای کاش من نیز کش��ته  
می شدم تا نگاه سنگین بچه های مجروح را 
نمی دیدم اما چاره ای نبود. بیش از این ماندن 
روی ارتفاع، منجر به شهادت و مجروحیت 
بقیه بچه ها  می شد. دستور فرماندهی بود و 

باید به عقب برمی گشتیم.«
خود جواد نیز بعد از مجروحیت سرنوشت 
همان مجروحان��ی را پی��دا می کند که در 
منطقه جامان��ده بودند ام��ا او که به کمک 
س��ه همرزمش بخش��ی از راه را به س��مت 
خط خودی طی ک��رده ب��ود، در میانه راه 
تنها می شود و خود را مکلف به ادامه مسیر 
می بیند و به این ترتیب هفت روز با پاهای 
مجروح دش��ت پنجوین را ط��ی می کند و 
عاقبت پس از ف��راز و فرود هایی به ش��کل 

معجزه آسایی نجات پیدا می کند.
آنچه کت��اب گندم ۴۵ را ج��ذاب می کند، 
تمرکز روی واقعه و ش��رح جزء به جزء آن 

است. 
راوی بسیاری از جزئیات را به یاد دارد و ذکر 
این جزئیات باعث جذابیت کتاب می شود.
در بخش��ی از کتاب می خوانی��م: » خیلی 
احساس گرس��نگی می کردم، هوا هم برای 
من که چند ش��بانه روز مجروح و گرس��نه 
بودم حسابی سرد شده بود اما با همه اوصاف 
شب را آنجا و در جوار گردان خمپاره دشمن 

سپری کردم!«
جواد س��ربند نهایتاً پس از عبور از منطقه 
دشمن خودش را به خاکریز خودی می رساند 
و پس از بستری شدن در بیمارستان و طی 
دوران نقاهت، از س��ال ۶۳ مجدداً به جبهه 
برمی گردد و تا پایان جن��گ و حتی مدتی 
پس از پذیرش قطعنامه در جبهه می ماند. 
ماجرای او شرح حماسه آفرینی نوجوانانی 
است که در جبهه مرد  می شدند و مردانه در 
آوردگاه دفاع مقدس ایستادگی می کردند.

»به محض اینکه پای خاکریز رس��یدم از 
خوش��حالی و آس��ودگی خاطر، از هوش 
رفتم و افتادم روی زمین...  فقط ش��نیدم 
که گفتند آمبوالنس بیا جلو و دیگر هیچی 

متوجه نشدم...«
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گفت وگوی »جوان« با نویسنده کتاب » خرمشهر از اسارت تا آزادی « از اولین کتاب ها در خصوص خرمشهر

مقطعی از تاریخ را نوشتم که به چشم دیده بودم

جدول

  علیرضا محمدی
کتاب » خرمشهر از اسارت تا آزادی « 
یکی از اولین کتاب ه�ا در خصوص 
خرمشهر و ماجرای اشغال و آزادی 
این ش�هر است که در س�ال 1363 
به قلم رض�ا خ�دری از خبرنگاران 
باسابقه دفاع مقدس نگاشته شده 
اس�ت. خدری که در ش�روع جنگ 
30 سال داشت، به عنوان خبرنگار 
روزنامه کیهان در ش�هرش آبادان 
حضور داشت و از نزدیک وقایع رخ 
داده در تهاجم ارت�ش بعث عراق را 
به چش�م دید و همین دیده ها را در 
کتاب » خرمشهر از اسارت تا آزادی « 
به رش�ته تحری�ر درآورده اس�ت. 
در گفت وگویی که ب�ا این خبرنگار 
پیشکسوت دفاع مقدس داشتیم، 
سعی کردیم عالوه بر معرفی کتاب 
» خرمش�هر از اس�ارت ت�ا آزادی « 
مروری به خاطرات و همین طور دیگر 
کتاب های رضا خدری داشته باشیم.

از چه زمانی کارتان را به عنوان 
خبرنگار شروع کردید؟

من سال ۴7 دیپلم گرفتم و همان سال 
در رش��ته علوم ارتباط��ات اجتماعی 
قبول شدم و به تهران آمدم. چون پدرم 
توانای��ی تأمین مخارجم را نداش��ت، 
قرار ش��د اگر کار پیدا نکردم دوباره به 
آبادان برگردم و بع��د از انجام خدمت 
س��ربازی، مثل پدرم در شرکت نفت 
مشغول شوم. یکی از اس��اتیدم که از 
شرایط من باخبر شد، همان اوایل ترم 
اول من را صدا زد و پرس��ید حاضری 
برای ادامه تحصیل چه کار هایی انجام 
بدهی؟ گفتم حاضرم رفتگر شهرداری 
بشوم اما بتوانم درس��م را ادامه بدهم. 
گفت نیازی به این کار ها نیس��ت. بعد 
من را ب��ه عبدالرحم��ان فرامرزی که 
آن موقع قائم مقام روزنامه کیهان بود 
معرفی کرد. آق��ای فرامرزی خودش 
بچه جنوب کشور بود. در همان اولین 
مصاحب��ه ای که داش��تیم م��ن را به 
سرویس شهرستان های روزنامه کیهان 
معرفی کرد و قرار شد به عنوان خبرنگار 
نیمه وقت، با حقوق ماهی ۳00 تومان 

در کیهان مشغول کار شوم.
زمان حمله دشمن به خرمشهر 

به خوزستان برگشته بودید؟
من لیسانس��م را خرداد ۵۱ گرفتم و 
دوباره به آبادان برگشتم و به خدمت 
سربازی رفتم. بعد از خدمت مدیر امور 
اداری شیروخورشید خرمشهر شدم. 
اما همزم��ان به ص��ورت نیمه وقت با 
کیهان همکاری می کردم. نمایندگی 
این روزنامه در آبادان آن موقع مرحوم 
علی رفیعی و در خرمشهر هم مجتبی 
فرزانه بود. با این دو همکاری می کردم 
و چون آنها خیلی حرف��ه ای نبودند، 
اغلب خبر ها را خ��ودم تهیه می کردم 
و به مرکز ارسال می کردم. تا پیروزی 
انقالب چند بار شغلم را عوض کردم. 
مقارن با پیروزی انقالب شهردار بندر 
شاهپور سابق شدم و اسم بندر امام را 
هم خودم برای آنجا انتخاب کردم. بعد 
مدیر روابط عمومی بنادر و کشتیرانی 
شدم و س��پس در عقیدتی- سیاسی 

ارتش مشغول کار شدم اما هیچ وقت 
همکاری با کیهان را قطع نکردم و در 
تمام این مدت کس��وت خبرنگاری را 
برای خودم حفظ کردم. وقتی بعثی ها 
تجاوزهای مرزی را شروع کردند، در 
تهران بودم. حتم��اً می دانید که عراق 
پیش از شروع رس��می جنگ، مرتب 
به مرزهای ما تجاوز می کرد. تابستان 
سال ۵9 این تجاوزهای مرزی به اوج 
خودش رس��ید. به نظرم ۲0 شهریور 
۱۳۵9 بود که دوستانم از آبادان تماس 
گرفتند و گفتند عراق به شکل علنی 
به مرز شلمچه حمله می کند اما کسی 
در تهران از این اوضاع خبر ندارد. من 
س��ریع خودم را به آبادان و از آنجا به 
خرمش��هر رس��اندم و از همان زمان 

درگیر تجاوز دشمن بعثی شدم.
یعنی جنگ برای شما هم پیش 

از آغاز رسمی آن رقم خورد؟
بله، بیس��تم ش��هریور ۵9 تا به آبادان 
رسیدم، مادرم گفت یکی از دوستانت 
دربه در دنبال تو می گردد. خودم را به 
دوستم رس��اندم. برادرش در پاسگاه 
مؤمنی شلمچه سرباز بود. دوستم گفت 
شنیده اس��ت که عراقی ها به پاسگاه 
حمله کرده اند و برادرش را به شهادت 
رسانده اند. روی ترک موتورش نشستم 
تا برویم پیکر ب��رادرش را بیاوریم اما 
هنوز چند کیلومتری به پاسگاه مانده 
بود که از دور تانک های ناشناس��ی را 
دیدیم. به دوستم گفتم همین جا نگه 
دار، اینها عراقی هس��تند. گفت پس 
چطور جنازه برادرم را بیاوریم. گفتم 
اگر همین طور جلو برویم، چه کسی 
جنازه خ��ودت را برگردان��د! از همان 
جا دیدیم که چطور نیروهای دشمن 
روستایی های مرزنشین را می گرفتند و 
سوار بر کامیون، آنها را به عراق منتقل 
می کردند. به ناچار برگشتیم و خودم 
را به دفتر روزنامه کیهان در خرمشهر 
رس��اندم. چون در بسته بود، با لگد در 
را شکس��تم و خبر حمله دشمن را به 
شورای س��ردبیری روزنامه کیهان در 
تهران مخابره ک��ردم. بچه های دفتر 

تهران از حرفم متعجب شدند. با وزارت 
خارجه تماس گرفتند ولی کس��ی که 
پاسخ شان را داده بود، گفته بود حتماً 
خبرنگارتان دیشب یا خواب نما شده یا 
صبح حشیش کش��یده است! خالصه 
حرفم را قبول نکردند. لذا مجبور شدم 
چند روز بعد به تهران برگردم. برگشت 
من مصادف ب��ا ۳۱ ش��هریور ۱۳۵9 
بود. آن روز پرواز ما از آبادان لغو ش��د 
و گفتند کسانی که بلیت دارند بروند 
از اهواز پرواز کنن��د. در فرودگاه اهواز 
س��اعت ۲ بعد از ظهر در پرواز شماره 
۲۲8 بودم که فرودگاه اهواز را بمباران 
کردند. آنجا بود ک��ه فهمیدیم جنگ 

رسماً شروع شده است.
پس کتاب » خرمشهر از اسارت 
تا آزادی « درواق�ع دیده های 
شما از جنگ در دو شهر آبادان 

و خرمشهر است؟
همی��ن طور اس��ت. من چن��د کتاب 
در خصوص خرمش��هر نوش��ته ام. به 
عنوان یک خوزس��تانی ک��ه در زمان 
جنگ هم به عن��وان خبرنگار و هم به 
عنوان رزمنده در جبهه جنگ حضور 
داش��تم، عرق خاص��ی روی زادگاهم 
داش��تم. بنابراین در ابت��دا دیده های 
خودم از جنگ را در کتاب » خرمشهر 
از اس��ارت تا آزادی « نوش��تم و چند 
س��ال بعد ش��نیده هایم )گفت وگو با 

دیگر رزمنده های حاضر در خرمشهر( 
را در قال��ب کتاب » از خونین ش��هر تا 
خرمشهر « منتشر کردم. البته همزمان 
با کتاب » خرمشهر از اسارت تا آزادی«، 
کتاب » زارقاسم بلم ران خرمشهری « را 
برای مقطع سنی کودکان به نگارش 

درآوردم.
کالً چند کتاب در خصوص دفاع 

مقدس نوشته اید؟
غیر از س��ه کتابی که ع��رض کردم، 
کتاب های » ۲8۳8 تهاجم به خارک«، 
» ایالم در جنگ تحمیلی«، » نفت خون 
آتش در خلیج فارس«، » خرمش��هر 
نمی میرد«، » از حلبچه تا ش��لمچه«، 
» هشت سال « و... را در خصوص دفاع 

مقدس نوشته ام.
»زارقاسم بلم ران « که کتابش را 

نوشتید چه کسی بود؟
زارقاسم یک بلم ران ساده بود که بین 
خرمش��هر و آبادان قایقرانی می کرد. 
ایشان با بلمی که داشت در زمان هجوم 
دشمن به خرمشهر، مردم را نجات داد و 
آنها را از خرمشهر به آبادان منتقل کرد. 
من احساس کردم اگر قصه آدم هایی 
مثل زارقاسم را ننویسم، اینها در تاریخ 
گم می شوند. به همین خاطر ماجرای 
فداکاری های او را به صورت قصه هایی 
برای بچه ها نوشتم تا نسل های آینده از 

قهرمانی های این مرد باخبر شوند.

چطور ش�د در همان بحبوحه 
جنگ به فکر نوشتن کتابی در 

خصوص خرمشهر افتادید؟
بنده حدود شش ماه در جبهه خرمشهر 
و آب��ادان ب��ودم. غی��ر از خبرنگاری، 
فرماندهی گروه 9۲ نفره ای که از طرف 
عقیدتی- سیاس��ی ارت��ش به جبهه 
اعزام ش��ده بودند را برعهده داش��تم. 
بعد از اینکه سال ۵9 به انتهای خودش 
نزدیک شد، احساس خستگی زیادی 
کردم. در این مدت آن قدر پیکر شهید 
و کش��ته های عراقی را دیده بودم که 
می خواستم ولو برای مدت کوتاهی هم 
که ش��ده، از جنگ دور شوم. مدتی به 
تهران برگشتم و اخبار و گزارش هایی 
که در این مدت در جبهه دیده بودم را 
در کیهان منتش��ر کردم. بعد به فکرم 
رس��ید برای اینکه دیده هایم ماندگار 
ش��ود، باید آنها را تح��ت عنوان یک 
کتاب منتش��ر کنم. همان اواخر سال 
۵9 شروع به نگارش کتابی در خصوص 
خرمش��هر کردم. مثل ی��ک جزوه ای 
درآمد. بعد ها که خرمش��هر آزاد شد، 
بخش آزادی ش��هر را هم به آن اضافه 
کردم و نهایتاً سال ۶۲ یا ۶۳ این کتاب 
با عنوان » خرمشهر از اسارت تا آزادی « 
توسط نشر فرهنگ اسالمی به انتشار 

رسید.
این کتاب ش�امل چه مطالبی 
می ش�ود؟ عکس های زیادی 
ه�م در آن می بینی�م، گوی�ا 
ای�ن عکس ه�ا را خودت�ان 

انداخته اید؟
بله هم��ه عکس ه��ا را هم��ان زمان 
خ��ودم از وقای��ع انداخت��م و در این 
کتاب منتشر ش��د. کتاب » خرمشهر 
از اس��ارت تا آزادی « روزشمار حمله 
دشمن به خاک عزیزمان ایران است. 
همان طور که قباًل ه��م عرض کردم، 
مطالب این کتاب دیده های خودم از 
جنگ است. خرابی هایی که بمباران 
دش��من در آبادان و خرمش��هر ایجاد 
می کرد، چگونگی سقوط خرمشهر، به 
محاصره درآمدن آبادان و شهید شدن 

رزمنده ها، م��ردم آب��ادان و... همگی 
دیده های خودم است. مثاًل در صفحه 
۱۱۶ کت��اب تصویری از اتوبوس��ی را 
به ثبت رس��اندم که حامل تعدادی از 
مردم ش��هر آبادان بود. ای��ن اتوبوس 
می خواس��ت خودش را به ماهش��هر 
برساند و از آنجا مردم به مناطق داخلی 
کش��ور پناه ببرند اما هن��گام خروج 
اتوبوس از آبادان، بعثی ها آن را به آتش 
کشیدند و تعداد زیادی از سرنشینانش 
را به شهادت  رساندند. آنهایی را هم که 
باقی مانده بودند به اس��ارت گرفتند. 
در ش��رح این عکس نوش��ته ام: » ای 
هموطن مگر تو چه گناهی کرده بودی 
که اینچنین توسط مزدوران سوزانده 
شدی؟! در روزهای ش��وم اوایل آبان 
۱۳۵9 ع��ده ای از م��ردم قصد خروج 
از شهر را داش��تند که توسط دشمن 
سوزانده شدند. عده ای شهید و باقی به 

اسارت گرفته شدند...«
کتاب خرمش�هر از اس�ارت تا 
آزادی را می توانی�م یک�ی از 
اولین کتاب های منتشر شده 
در خصوص خرمش�هر بدانیم، 
استقبال مردمی در زمان چاپ 

این کتاب چطور بود؟
آن زمان کمتر کسی دست به قلم برده 
و در مورد خرمشهر نوشته بود. زمانی 
که من بخش اول کتاب را شروع کردم، 
خرمشهر هنوز در اشغال دشمن بود. 
بالفاصله بعد از فتح خرمش��هر بخش 
آزادی ش��هر را در آن گنجاندم و سال 
۶۲ یا ۶۳ منتشر شد. چون تا آن زمان 
کتاب های زیادی در خصوص خرمشهر 
نوشته نشده بود، مردم مشتاق بودند 
بدانند در این شهر چه گذشته است. 
بنابراین اس��تقبال خوبی از کتاب به 
عمل آم��د و در مدت کم��ی پنج بار 

تجدید چاپ شد.
در مدت حضورتان در مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس، خصوصًا 
در مقطع حضور در خرمشهر و 
آبادان چه خاطراتی در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
من سال هاست با خاطرات خرمشهر 
و آبادان دوران جنگ زندگی می کنم. 
در همان اولین روزهای هجوم دشمن، 
به گمان دوم مه��ر ۵9 بود که بعثی ها 
چند نقطه آبادان را مورد حمله هوایی 
قرار دادند. در یک مورد اداره آموزش 
و پرورش شهر را زدند. طی آن ۳0 نفر 
از کارکنان آموزش و پرورش به همراه 
رئیس این اداره به ش��هادت رسیدند. 
این خاطره هیچ وق��ت از ذهنم پاک 

نمی شود.
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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.
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