
   سوژه ای به نام »شهید طیبه واعظی«
مریم فهیمی از مدت ها پیش به دنبال سوژه 
ش��هدای انقالب و ترور بود، او می گوید؛ من 
پیگیر این س��وژه ها بودم که به شهید طیبه 
واعظی رسیدم. از ویژگی های خاص این شهید 
این بود که همس��ر، برادر و همسربرادرشان 
در راه مبارزه با رژیم ش��اه به شهادت رسیده 
بودند و در ادامه ساواک فرزند کوچک شان را 
از ایشان جدا کرده و در خفا این زن و شوهر را 

ترور کرده بود. 
او در ادامه می گوید؛ »س��عی من بر این بود 
بدون شعار و غیرمستقیم در بستر یک قصه 
جذاب مخاطب را با طیبه آش��نا کنم. بدون 
قدیسه سازی و بت ساختن از زنی بگویم که 
هر آنچه داش��ت فدای راهی کرد که انتخاب 

کرده بود. « 
   خاطرات تلخ و آزار دهنده

این نویس��نده ح��وزه انق��الب در خصوص 
مش��کالت و موانع مس��یر ن��گارش کتابش 
می گوید: »بزرگ ترین مش��کلی که س��ر راه 
داش��تم نبود اطالعات کافی بود. چون از آن 
سال ها قریب ۵۰ سال گذشته والدین شهیدان 
همگی از دنیا رفته و فرد مطلعی به آن صورت 
وجود ندارد. مسئله دوم مواجهه من با مسائلی 
بود که به ش��دت روح و روان انسان رو تحت 
تأثیر قرار م��ی داد. من برای نوش��تن این اثر 
باید تمامی خاطرات زندانیان ساواک و تاریخ 
مبارزات را در آن سال ها مطالعه می کردم که 
بسیار سخت و آزار دهنده بود. به طوری که تا 
مدت ها صحنه های شکنجه در ذهن من زنده 

می شد و سخت تر اینکه باید در مرحله نگارش 
آنها را پیاده می کردم.«

   زن و مبارزه 
فهیمی در م��ورد مهم ترین ویژگ��ی این اثر 

می گوید؛ »شاید قصه گویی مهم ترین ویژگی 
این کار باشد. متأسفانه در تألیف کتاب در مورد 
ش��هدا صرفاً به خاطره نگاری توجه می شود 
حال آنکه مخاطب تا جذب قصه ای خواندنی و 
جذاب نشود مطالب را پیگیر نخواهد شد. تا در 
کار داستان تعلیق و انتظار، گره و کشمکش 
نباشد مخاطب پای کار به اصطالح میخکوب 
نمی ش��ود. تالش من بر این بود که با آوردن 
شخصیت های خیالی مثل صفورا و استفاده از 
آن کاراکترها برای ایجاد کشمکش داستانی 
و انداختن بار مبارزه درونی خیروشر در درون 
آنها در اصل قصه زندگی طیبه را پیش برده و 
به نمایش بگذارم که از کودکی تا زمان شهادت 

آورده شده است. 
شاید نقش یک زن در مبارزات زمان انقالب 
و تحول درونی یک مبارز و در ادامه مادرانگی 

پررنگ ترین محتوای این کتاب باشد. کل این 
کار قریب دو س��ال زمان برد. طی این مدت 
با مصاحبه هایی که داش��تم، کتب هایی که 
راجع به ش��هیدان واعظی و جعفریان تا آن 
زمان به چاپ رسیده بود را مطالعه کردم. اگر 
ابهامی داشتم از خانواده شهید سؤال می کردم 
و یا به مصاحبه های اعضای گروه های مبارز 
رجوع می کردم. در این کتاب طیبه و صفورا 
دو دوست هستند در همسایگی هم که قصه 
آنها از کودکی تا شهادت هردویشان به موازات 
هم گفته می شود. البته هر کدام مسیر جدایی 
را انتخاب می کنند و درگیر ودار مبارزه دست 

آخر در زندان کنار هم قرار می گیرند.«
   نسل جوان امروزی

وی در ادامه با اش��اره به جامعه هدف این اثر 
می گوید؛  »جامعه  هدف روزگار طیبه قش��ر 
خاصی نبوده است چه آنها که آن زمان بوده اند 
چه آنها که نسل جدید ما هستند بنابر ذهنیت 
خود می تواند با اثر ارتباط برقرار کند. البته که 
شناساندن آن نس��ل برای جوان امروزی امر 

مهم تری است.«
   سبک زندگی شهدا

نویس��نده کت��اب روزگار طیب��ه در ادام��ه 
می گوید؛  »می خواهم بگویم شهدا هم مانند 
ما انس��ان های عادی بودند، نباید کسی فکر 
کند اینها با ما فرق داش��تند و ما نمی توانیم 
س��بک زندگی آنها را انتخاب کنیم. نه این 
طور نیست. برای رسیدن به این مقام نباید 
حتماً انسان ماورایی و خارق العاده ای بود. آنها 
هم بچه های همین کوچه ها و شهر ها بوده اند 

اما مس��ئله اینجاس��ت که فقط خودش��ان 
را نمی دیدن��د و فقط به فک��ر منافع خود و 
اطرافیانشان نبودند بلکه دیدی فراتر از اینها 
پیدا ک��رده بودند. س��عادت جامعه را هدف 
خود می دانس��تند نه فقط سعادت فردی. تا 
آنجا که از هر آنچه که داشتند می گذشتند 
و ذره ای منیت و خودخواهی نداشتند. این 
همان چیزی است که در اسالم به آن توصیه 

شده است.«
   غفلت از شهدای انقالب

مریم فهیمی در پایان به توجه مس��ئوالن به 
ادبیات انقالب و دفاع مقدس اشاره می کند 
و می گوید؛  »نویس��ندگان مس��تعد زیادی 
هس��تند که می توانند در ای��ن زمینه ها کار 
کنند اما دیده نمی ش��وند. اگ��ر مثل همین 
کاری که انتشارات کتاب جمکران انجام داد 
از نویس��ندگان تازه کار و مستعد دعوت به 
عمل بیاید تا بیایند پای کار مطمئن باشید 
شاهد کارهای بسیار درخشانی خواهیم بود . 
شهدای زیادی هستند که می توانند الگوهای 
مناس��بی برای جوان امروزی باشند اما تا به 
حال از آنها گفته نش��ده و مغف��ول مانده اند 
باالخص ش��هدای انق��الب. اگ��ر فراخوان 
مناسبی گذاشته ش��ود و فرصت به نوقلم ها 
داده شود آثار بسیار خوبی تألیف خواهد شد. 
من در تمام لحظه های نگارش این کتاب با 
شخصیت های آن زندگی کرده ام. به طوری 
که احساس می کنم واقعاً برهه ای از زندگی 
من با اینها گذش��ته است. باورش��ان دارم و 

همیشه برایم زنده اند.«
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88498481ارتباط با ما

م�ن ب�رای نوش�تن ای�ن اث�ر باید 
تمامی خاط�رات زندانیان س�اواک 
و تاریخ مب�ارزات را در آن س�ال ها 
مطالعه می کردم که بسیار سخت و 
آزار دهنده بود. به طوری که تا مدت ها 
صحنه های شکنجه در ذهن من زنده 
می ش�د و س�خت تر اینک�ه باید در 
مرحله نگارش آنها را پیاده می کردم 

گفت وگوی »جوان« با  مریم فهیمی نویسنده کتاب »روزگار طیبه« 

زندگی هر شهیدی می تواند  یک کتاب جذاب شود
   مبینا شانلو

مریم فهیمی متولد س�ال ۱۳۵۹ اس�ت. در دانش�گاه، ادبیات فارسی 
خوانده و از س�ال ۹۵ در دوره های مختلف داس�تان نویس�ی شرکت 
کرده است. او بعد از آن در دانشگاه مجدد مشغول به تحصیل در رشته 
ادبیات نمایش�ی ش�د و کتاب »روزگار طیبه« اولین کار بلند او است. 

پیش از آن چند کار کمیک موشن هم از او به رشته تحریر درآمد. زمانی 
که ستاد کنگره شهدای استان قم از نویسندگان می خواهد در حوزه 
شهدا، زندگینامه یا رمان بنویسند او شهید طیبه واعظی را پیشنهاد 
می کند و با موافقت نش�ر جمکران رو به رو می ش�ود. »مریم فهیمی« 
ضمن روایت زندگی ش�هیده »طیبه واعظی« از شهدای انقالب که به 

همراه همسر، برادر و همسر برادر خود توسط ساواک دستگیر و پس از 
شکنجه به شهادت رسیدند، بخشی از وضعیت پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی و نحوه مبارزه انقالبیون را با نثری روان و داستانی خواندنی اما 
تلخ به تصویر کشیده است. متن پیش رو ماحصل همکالمی ما با مریم 

فهیمی نویسنده کتاب »روزگار طیبه« است.

وادی کتاب

خانم بختیاری! پیش از کتاب پدر بزرگ و راز 
صندوقچه چه آثاری دیگری از شما به چاپ 

رسیده است؟ 
تمام کتاب هایم برای مخاطب کودک و نوجوان است. 
تا به حاال بی��ش از 3۰ عنوان کتاب ب��رای کودکان از 
من چاپ ش��ده اس��ت. حدود 1۰ عن��وان هم کتاب 
برای مخاطب نوجوان دارم که دو تا از این 1۰ کتاب، 
رمان نوجوان هس��تند. رمان »آتیش پاره« و دیگری 
»رمان بابا بزرگ و راز صندوقچه« که یکی از بهترین 
و با ارزش ترین هدیه را از کتاب »آتیش پاره« دریافت 
کردم. آتیش پاره تنها رمان قابل تقدیر در بخش نوجوان 

در جشنواره شهید غنی پور در سال14۰۰بود. 
چه طور شد که به فکر نگارش کتابی با این 

موضوع افتادید؟ 
سوژه کتاب برای من یک انتخاب بود. انتخاب خودم 
و بدون اینکه پیشنهاد از جایی دیگر به من داده شود. 

این موضوع را انتخاب کردم 
و کار کاماًل جوشش��ی بود. 
ایده کت��اب وقتی به ذهنم 
رسید که جسته و گریخته 
بعضی خاطرات اطرافیان را 
از زمان انقالب و وقایع قبل 
از س��ال 13۵7می شنیدم. 
به ذهنم رسید خوب است 
به این خاط��رات یک رنگ 
و شکلی داستانی بدهم و در 
قالب شخصیت های بریزم 
که برای همه ملموس باشد. 
برای همین تصمیم گرفتم 
داستانی بنویسم و حضور 
نوجوان مخصوصاً دختران 
نوجوان را بیان کنم. همیشه 
در داس��تان های انقالب ما 

حضور مردان و پسران نوجوان را می بینیم اما حضور 
زنان و دختران در آن کم رنگ است. در حالی که بدون 
شک آنها یکی از ارکان اصلی در این انقالب بودند. در 
کتابم سعی کردم گوشه ای از این حضور را نشان بدهم. 
حضور زنان و دخترانی که کمتر از مردان نبودند و گاه 

بیشتر از آنها نقش آفرینی کردند. 
فقط یک تردید سر راهم بود. این که داستانم تکراری 
و ش��بیه داس��تان های دیگری که درب��اره انقالب 
نوشته اند نشود. کلیش��ه ای و تکراری بودن سوژه، 
تنها ترس��ی بود که داشتم. اما کس��انی که کتاب را 
خوانده اند این طور بیان کردند که خدا را شکر این 

اتفاق نیفتاده بود. 
به نظرم مهم ترین ویژگی کتاب این است که خواسته 
خودش باشد. نخواسته شبیه بعضی داستان هایی که 
برای انقالب نوش��ته ش��ده، فقط مردان نقش آفرین 
باشند. کتاب خواسته دختر نوجوان دهه ۵۰ را نشان 

بدهد. نوجوانی با همه ویژگی های دخترانه اش. 
س�یر محتوایی کتاب »پ�در ب�زرگ و راز 

صندوقچه«  به چه ترتیبی است؟
داستان کتاب از آمدن بابا بزرگ شروع می شود. از رابطه 

صمیمی دختر نوجوان و بابا بزرگش )که متأس��فانه 
امروزه کمتر آن را می بینیم.( دختر نوجوان در کنار او 
احساس امنیت می کند این امنیت به او اجازه می دهد 
که پا به پای بابابزرگ راهی سفر شود. کتاب به سادگی 
داستان آن دو را بیان می کند و می خواهد فقط روایتگر 

بخشی از زندگی صدیقه و بابا بزرگش باشد. 
درا ین کتاب من بیشترین توجه ام به نوجوانان بوده 
است. چه دختر و چه پسر. اما چون شخصیت اصلی 
داستانم دختر است، مخاطبین دختر بیشتر با کتاب 
هم  ذات پنداری کرده اند. من در این کتاب می خواستم 
بگویم حس امنیت در خانوداه و رابطه صمیمی بین 
آنها در همه زمان ها وجود دارد و اصاًل مهم نیست در 
چه سالی زندگی می کنی، عواطف انسانی زمان و مکان 

نمی شناسد. 
عالوه بر ثبت و ضبط خاطرات راویان برای 
نگارش کتاب از منابع خاصی هم استفاده 

کردید؟
منابع من هم��ان نقل های 
شفاهی و گفتار کسانی بود 
که از نسل انقالب بودند. زنان 
و مردانی که خوب آن دوران 
را به یاد داشتند و هر کدام 
خاطره ای داشتند که می شد 
از کنار هم گذاشتن آنها به 
یک تصویر رسید. تصویری 
از وقای��ع آن دوران که با آن 
زندگی می کردند. مس��لماً 
صح��ت و راس��تی آزمایی 
حرف های مردم کار سختی 
نبود. وقتی خاطرات انقالب 
بخشی از زندگی آنهاست و 
رد پای آن دوران را می توان 
در خانه، محله و شهر دید، 
دیگر با اطمینان به چشم هایت دوست داری بخشی از 
تاریخی شفاهی را به صورت داستان درآوری.  حوادث 
این کتاب در شهر قم اتفاق افتاده است و من برای صحنه 
پردازیم، باید به برخی جاهایی که در داس��تان به آن 
اشاره  کردم، می رفتم. یکی از جاهای مهم حرم حضرت 
معصومه)س( بود. با این که خودم ساکن قم هستم اما 
قم قبل از انقالب، با قم االن خیل��ی فرق دارد. مجبور 
شدم با خیلی از پیرمردها و پیرزن ها حرف بزنم تا نمایی 
از حرم و خیابان های اطراف آن دستم بیایید. حتی به 
مسجد جمکران هم در داستان اشاره کردم که آن زمان 

بیرون از شهر بود اما االن به شهر وصل است. 
و نکته پایانی.

نکته مهمی که در این جمالت آخ��ر می توانم به آن 
اشاره کنم این است که نوجوان امروز کتابخوان است. 
مسلماً اگر کتاب های مناسب با اطالع رسانی درست و 
شفاف در اختیارش قرار گیرد از آن استقبال می کند. 
اگر کم کاری من به عنوان نویسنده و کم کاری ناشران 
و متولیان فرهنگی، کنار گذاش��ته شود، محصوالت 
فرهنگی مناس��ب می تواند در دس��ترس مخاطبین 

قرار گیرد.  

منابع کتابم نقل های شفاهی
 نسل انقالب است

نویسنده کتاب  »پدر بزرگ و راز صندوقچه« در گفت وگوبا »جوان«:

  صغری خیل فرهنگ 
فاطمه بختیاری 20 سالی اس�ت که به صورت جدی در زمینه داستان نویس�ی برای کودکان و 
نوجوانان فعالیت می کند. کارهای اجرایی مثل داوری جشنواره های داستان، برگزاری کالس های 
آموزش�ی در زمینه داس�تان  نویس�ی و عضویت در هیئت تحریریه مطبوعات کشور از دیگر 
فعالیت های این نویسنده است. فاطمه بختیاری نوشتن را از سن نوجوانی شروع کرد. آن موقع 
جدی وقت نمی گذاشت اما همان حس نوشتن وخلق یک داستان برایش تأثیرگزار بود و باعث 
شد در جوانی با شور و اشتیاق بیش�تری کار را ادامه بدهد. در آستانه سالروز پیروزی انقالب با 

فاطمه بختیاری همراه و همکالم شدیم. 
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 گ ا ب  ت س خ ن  ر ا ت ش و ن 10

 ل ر م د  ت س  م و ر  و گ ا 11

 ي ا  د م ن  هـ ل ك س ا  و ا 12

 ك ن و  ا ك ل ي ك  ن ر ا  ش 13

 ا ت ا ك  ا و ن  ن ا د و ا ن 14

 ن ي ل ا ت ف ن  ن ي ل و س ن ا 15
 

از باال به پایین
  1- بیم��اری درخودماندگ��ی- رئیس جمهور امری��کا که به خاطر رس��وایی واترگیت مجبور به اس��تعفا ش��د

   2- نویسنده آرزوهای بزرگ- جوانمرگ شاهنامه   3- عضوی در صورت- هدف و مقصود- از محالت قدیمی 
شمال تهران- ذات و شخص   4- چین و شکن- پول ژاپن- مزاحمت اینترنتی- اسلحه کمری   ۵- نام جدید شهر 
ناصری- تابستان آذری- منها   6- رود مرزی چین و کره شمالی- ماالمال- تمام و جامع   7- برتر از گوهر- ظرف 
مسی بزرگ- کنار و پهلو- تزویر   8- ستاره- عملی که انجام آن از نظر شرعی الزم است   9- نوشابه قدیمی- نور 
اندک- اندازه لباس- پیشانی سفید معروف   1۰- پارچه نازک- کدخدا- رشد دادن   11- وظیفه و مستمری- شاه 
اش��کانی- جنگجو   12- یرنا- طایفه کریم خان- معاون فراری هیتلر- فض��ا   13- تیم کرمانی لیگ برتر- مرغ 
 سخنگو- موجودیت- وحش��ی   14- نغمه- س��وره ای که در آن خداوند می فرماید در هر کاری به من توکل کن

   1۵- خدایا شرشان را به خودشان برگردان- شهری در خراسان شمالی

از راست به چپ
  1- ... تو چه آیتی خدا را/ که به ما س��وا فکندی همه س��ایه هما را    2- بینه و حج��ت- مجموعه نماهای فیلم
   3- از بت های جاهلیت- ریاضیدان سوئیس��ی- مخترع پیل الکتریکی- بنده و شما   4- گروه ورزشی- ضمیر 
غایب- مایه حیات- سازمان بزرگ جهانی   ۵-  پی در پی و پشت سرهم- ش��هری قدیمی در خراسان رضوی- از 
گازهای تشکیل دهنده سطح خورشید   6- س��رنیزه- از احزاب بانفوذ رژیم اشغالگر قدس- سی وششمین رئیس 
جمهور امریکا   7- مواجب- خراب و دورانداختنی- بخار دهان- ضمیر اش��اره به نزدیک   8- پسر کاوه آهنگر- 
محرمانه   9- س��وره زنان- حرف دهن کجی- از لنزهای مورد اس��تفاده در عکاس��ی- کلمه آرزو   1۰- خدا در 
تورات- زاویه ها- برنده نوبل ادبی 199۵   11- ورزش هندیان- خودستایی در دعوا- آنکه دیده ودل به راه سپرده 
است   12- دیدنی از رژه- آرواره- پدر عربی- کشتی جنگی   13- کاغذ نامرغوب- تانک ایرانی- انجام ندادنش 
آسان تر از ترک آن اس��ت- حرف نفی عرب   14- از اقلیت های مذهبی کشورمان- گالبی   1۵- از خواسته های 

مهم مردم انقالبی ایران در تظاهرات سال 13۵7

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                

 

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

8 ۹ 7
8 ۵ ۱

۱ ۵ 4
2 6 ۹

7 8 6
۳ 7 ۹

2
8 7 ۵ ۳
7 ۱ 4 ۳

۵28۱۹47۳6
۹74۳86۵2۱
۳۱62۵7۹84
26۹۵۳۱847
۱۵784۹26۳
48۳762۱۹۵
6۳۵۹۱8472
84267۵۳۱۹
7۹۱42۳6۵8


