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مصطفيشاهكرمي
گفتوگو

كتاب »هيرمان« روايتگر بخشي از خاطرات مردم 
لرستان از روزهاي شهادت حاج قاسم سليماني به 
قلم رعنا مرادي نسب اس�ت كه از سوی انتشارات 
»راه يار« در قالب پ�روژه ثبت خاط�رات و تاريخ 
شفاهي انقالب روانه بازار نش�ر شد. اين كتاب در 
ادامه تأليف آث�اري مانند »س�ردار گيله مردان«، 
»ش�روه اي براي حبيب«، »بر ش�انه هاي كارون«، 
»س�ردار س�ربدارها«، »حافظ دل ها«، »ابرقدرت 
خداس�ت«، »يزله بر دجله« و »سليماني ها« است 
كه درب�اره روايت ها و خاطرات مردمي ش�هرهاي 
مختلف كش�ورمان از ايام ش�هادت حاج قاس�م 
س�ليماني و ابومه�دي المهندس منتش�ر ش�ده  
اس�ت. به�ار 1۳۹۸ بع�د از وق�وع س�يل در نقاط 
مختلف كش�ور از جمل�ه شهرس�تان پلدختر در 
استان لرستان، گاليه گروه هاي جهادي حاضر در 
خوزستان به شهيد حاج قاسم سليماني در رابطه 
با بي مهري ها و كم توجهي مس�ئوالن و رس�انه ها 
به مردم س�يل زده لرس�تان زمينه اي ش�د تا اين 
فرمانده محبوب مردمي ش�خصًا وارد عرصه شود 
و با انتشار دستخط ايش�ان كه نوشته بود: »دست 
تمام لرها خصوصًا بسيجيان را مي بوسم و افتخار 
مي كنم كه نَسب لر دارم« تا رش�ته علقه و عاطفه 
بين سردار و لرها را محكم تر از قبل كند؛ از همين 
رو انتشار خبر شهادت حاج قاس�م در بين لرها با 
واكنش هاي متفاوت تري همراه ش�د. »جوان« در 
گفت و گو با رعنا مرادي نس�ب كه با كمك يك تيم 
پژوهش�ي اقدام به جم�ع آوري و تأليف خاطرات 
م�ردم لرس�تان از آن روز تلخ كرده ب�ود، به ابعاد 
مختلف چگونگي سير تحقيقي و پژوهشي اين اثر 
و نحوه دريافت و انتشار اين خاطرات در قالب كتاب 
»هيرمان« و نيز وجه تس�ميه آن پرداخته اس�ت. 

    
»هيرمان« چگونه شكل گرفت و انگيزه شما از 

تأليف آن چه بود؟
مدت ها قب��ل و در ايام��ي كه كتاب هاي ثب��ت خاطرات 
مردمي از حضور حاج قاسم در بين مردم عراق و شهر اهواز 
منتشر شده بود، من اين آثار را در دفتر فرهنگ و مطالعات 
پايداري )حوزه هنري( از استادم به صورت امانت گرفتم تا 
مطالعه كنم. وقتي كتاب ها را خواندم، فكر اينكه  اي كاش 
چنين اثري هم در مورد خاطرات مردم استان لرستان از 
سردار شهيد حاج قاسم س��ليماني تأليف و منتشر شود، 
در گوش��ه اي از ذهنم تثبيت ش��د. بعد از گذشت تقريباً 
يك سال از رخنه چنين فكري و آرزويي به ذهنم سفارش 
تأليف چنين اثري به من رسيد. پيشنهاد كار از طرف خانم 
كرمي، به عنوان يك��ي از فعاالن و اعضاي جبهه فرهنگي 
انقالب در استان به من داده ش��د و بعد از انجام يكسري 
مشورت ها و كسب مشاوره با افراد مختلف قرار بر اين شد 

كه كارهاي الزم براي تأليف اين اثر را انجام بدهيم. 
آيا قبل از اين اثر تأليف ديگري هم داشته ايد؟

تا قبل از اين اثر، در حد انجام برخي كارها در زمينه ثبت 
تاريخ ش��فاهي پايداري و دفاع مقدس مربوط به استان 
خودمان انجام مي دادم، اما اين اثر اولين كاري است كه 
تأليف كرده ام. در واقع تا پيش از نوشتن هيرمان بيشتر 
كارهايم متمركز بر جم��ع آوري و تدوين تاريخ انقالب و 
دفاع مقدس در سطح استان و تدوين و انتشار زندگينامه 
و خاطرات كوتاهي از ش��هدا محدود مي ش��د. البته در 
دوران كرونا و پيش از تذكر مقام معظم رهبري در مورد 
لزوم ثبت خاطرات جهادگران اردوهاي جهادي ما كاري 
مشابه آن را شروع كرده بوديم كه بخش هايي از آنها هم 
در رسانه ها منتشر شدند و بخشي هم در انتشارات سوره 

مهر منتظر چاپ و انتشار عمومي هستند. 
كارهاي تحقي�ق و پژوهش اي�ن كتاب چقدر 

طول كشيد؟
ما تقريباً آبان س��ال گذش��ته كه بچه ه��اي دفتر جبهه 
فرهنگي انقالب اسالمي استان )خاصه فعاالن خانم( يك 
فرم پيشنهادي كه از طرف اين دفتر تهيه و تدوين شده 
بود و مشتمل بر هفت سؤال كلي براي گرفتن خاطرات 
اقش��ار مختلف مردم بود، لينك آن را در اختيار فعاالن 
فرهنگي در ش��هرهاي مختلف اس��تان قرار داديم. بعد 
از گذش��ت حدود يك ماه از اين كار م��ا خاطرات حدود 
800نفر را جمع آوري كرديم كه نهايتاً پس از بررس��ي و 
پااليش يكصد نفر از بين آنه��ا براي انجام كارهاي نهايي 
مانند گرفتن مصاحبه هاي تكميلي به منظور ثبت و ضبط 
و دريافت خاطرات شان انتخاب شدند و نتيجه و ماحصل 

آن به تأليف كتاب »هيرمان« ختم شد. 
نح�وه انتخاب اف�راد ب�ه چه ش�كلي صورت 

مي گرفت؟
از طريق ش��بكه هاي اجتماع��ي و از بين دخت��ران جبهه 
فرهنگي انقالب اس��تان يك گروه تشكيل داديم كه نقش 
رابط را بازي مي كردند و ما از طريق آنها سؤاالت هفت گانه 
را در بين مخاطبان شان تقسيم می كرديم كه اين مخاطبان 
مشتمل بر گروه ها و اقشار مختلف مردمي مانند معلمان، 
دانش��جويان، اعضاي گروه ه��اي جه��ادي، هنرمندان و 
چهره هاي شاخص فرهنگي و هنري بودند. نهايتاً همانطور 
كه گفتم، 800 نفر اين فرم ها را تكميل كردند و به همراه 
مشخصات و شماره تماس  هايشان در اختيار ما گذاشتند 
كه يكصد نفر نهايي از بين آنها انتخاب ش��دند. بعد از اين 
مرحله تيم پژوهش كتاب كه متش��كل از خانم ها مژگان 
بيرانوند، س��تايش لطيف پور و فريبا مرادي نس��ب بود به 
گرفتن مصاحبه ه��ا )اغلب به صورت تلفني انجام ش��د( و 
به پياده س��ازي همزمان آنها اقدام كردند. كل مصاحبه ها 
به دليل وق��ت و انرژي زيادي كه گ��روه پژوهش روي كار 

گذاشتند در يك بازه زماني دو ماهه صورت گرفت. 
از جمله شاخصه هاي مهم كارهاي تحقيقي و 

پژوهشي، يكي دستيابي به جزئيات فراوان و 
ديگري زمانبر بودن آن بود و با توجه به سرعت 
عمل تيم تحقيق كت�اب »هيرمان« چه از نظر 
زماني و چه محتوايي، اين نگراني را نداشتيد 
كه احتماالً برخ�ي جزئيات مؤثر ي�ا خاطرات 
مخاطب پس�ند از قل�م بيفتند و ب�ه محصول 

نهايي ضربه بزند؟
نه. از آنجا كه يك تقسيم كار خوب و منظمي بين بچه ها 
صورت گرفته بود، احتمال چني��ن خطاهايي به حداقل 
مي رس��يد. اگر مخاطب��ان كتاب دقت كنن��د، مالحظه 
خواهند كرد تقريباً تمام زواياي اتفاقي كه ممكن اس��ت 
براي سوژه رخ داده باشد، از طرف تيم پژوهش مورد دقت 
قرار گرفته اس��ت. البته معناي اين ح��رف مطرح كردن 
مدعاي بزرگ بال اش��كال بودن اثر نيست، اما سعي شده 

است كه چيزي از قلم نيفتد. 
اين خاط�رات صرفًا مرب�وط به ايام ش�هادت 
حاج قاسم سليماني است يا به خاطرات مردم 
از روزهاي وقوع س�يل س�ال ۹۸ در اس�تان 
لرستان به خصوص در شهرستان پلدختر هم 

مي پردازد؟
اين خاطرات صرفاً مربوط به ايام ش��هادت حاجي است، 
چون شهيد سليماني در روزهايي كه سيل شمال و جنوب 
كشور را گرفته بود به پلدختر سفري نداشتند، ايشان فقط 

در همان ايام كه خوزستان و اهواز درگير و گرفتار سيل 
بودند، به آنجا سفر مي كنند و در حين اين سفر برخي از 
بچه هاي لرستان كه به عنوان گروه جهادي مشغول كمك 
بودند به شهيد س��ليماني اعتراض مي كنند و مي گويند 
لرها در تمام اين سال ها حامي و پشتيبان انقالب بودند 
و هستند و اين همه كم توجهي مسئوالن حق اين مردم 
نيست؛ چه اينكه در طول اين سال ها هميشه با محروميت 
دست به گريبان هستند. االن هم كه سيل آمده پوشش 
رسانه اي مناس��بي انجام نمي گيرد، به شكلي كه بعد از 

گذش��ت چهار پنج روز از وقوع س��يل ويرانگر تازه به آن 
توجه نشان دادند. اين اعتراض گروه هاي جهادي لرستان 
به انتشار دستخط معروف حاج قاسم منجر مي شود كه 
در آن نوشته اند: »دست تمام لرها خصوصاً بسيجيان را 
مي بوسم و افتخار مي كنم كه نَسب لر دارم.« انتشار اين 
دستخط در آن ايام پيوند عاطفي عميق تري بين لرها و 
حاج قاس��م ايجاد كرد كه اوج اين دلدادگ��ي و احترام و 
دوست داشتن مردم لرستان نس��بت به ايشان در ايامي 
كه خبر شهادتش منتشر ش��د، اوج مي گيرد. اين كتاب 

روايتگر دلدادگي و ارادت لرها به اي��ن قهرمان هيرمان 
تاريخ ايران زمين است. 

از سرنوشت اين دستخط و محل نگهداري آن 
اطالعي داريد؟

نه متأسفانه خبري از محل نگهداري ايش��ان ندارم، اما 
ممكن است مسئوالن مكتب حاج قاسم يا بنياد حفظ و 

نشر آثار حاج قاسم از آن اطالع داشته باشند. 
آيا ب�راي رونمايي كتاب مراس�مي هم برگزار 

شده است؟
ظاهراً دوستان منتظر انتش��ار عمومي كتاب هستند تا 
در استان براي آن مراسم رونمايي بگيرند، هر چند هنوز 

تاريخ دقيقي براي اين كار مشخص نشده است. 
آيا كتاب به رؤيت خانواده ش�هيد س�ليماني 

رسيده است؟
دوستان گفتند، بنياد نشر آثار حاج قاسم كتاب را مطالعه 
كردند و نظرشان در مورد آن هم مثبت بوده است. )البته 

همين نكته را به شكل درگوشي به ما اعالم كردند(
لطفاً در مورد وجه تسميه كتاب توضيح بدهيد 
و اينكه معناي كلمه »هيرمان« در گويش لري 

چه معنايي دارد؟
»هيرمان« در زبان لري به معناي شخص يا اتفاقي »به ياد 
ماندني« و »در ياد مانده« هست؛ اين اسم به لحاظ معنايي 
با خاط��رات و ذهنيتي كه مردم در مورد س��ردار ش��هيد 
سليماني و تالش هاي خالصانه او داشتند، مطابقات زيادي 
دارد. در گروهي كه تشكيل داده بوديم اسم هاي مختلفي با 
محوريت ماندگاري و در ياد ماندن براي كتاب پيشنهاد شد 
كه در نهايت هيرمان را انتخاب كرديم و همانطور كه گفتم 
معناي اين عنوان با ذهنيت و خاطرات مردم لرس��تان از 
ايشان قرابت معنايي و مفهومي زيادي دارد. البته اين نكته 
را هم عرض كنم كه از ابتدا قرار بود، يك اسم محلي و لري 
براي كتاب انتخاب كنيم و به غير از اين اسم، روي اسامي 
ديگري مثل »ويرمان« كه در زبان لري معناي يكساني با 
عنوان فعلي كتاب دارد هم بحث و تبادل نظر شد، اما نهايتاً 

همه روي انتخاب »هيرمان« توافق داشتيم. 
خودت�ان از روزه�اي ش�هادت ح�اج قاس�م 

خاطره اي داريد؟
يادم مي آيد وقتي خبر ش��هادت حاجي در شهر پيچيد، 
مردم لرستان مثل ديگر مردم كشورمان از لحاظ روحي 
و رواني س��اعات و دقايق سخت و س��نگيني را پشت سر 
مي گذاشتند، خصوصاً اينكه تصوير دستخط حاجي در 
مورد لر بودنش يك حس تفاخر لذت بخشي به مردم داده 
بود و حاال كه خبر شهادتش را شنيده بودند، تالش مردم 
براي گرفتن يك عكس از سردار كه آن را قاب كنند و روي 
ديوار منزل شان نصب كنند، تقاليي عجيب و وصف ناپذير 
بود. من معتقدم اين عشق و عالقه از قبل وجود داشت، 
اما بعد از انتش��ار دستخط حاجي ش��كل عجيب تري به 

خود گرفت. 

»هيرمان« در زبان لري به معناي شخص يا اتفاقي »به ياد ماندني« و »در ياد مانده« است
 اين اسم به لحاظ معنايي با خاطرات و ذهنيتي كه مردم لرستان در مورد سردار شهيد سليماني و تالش هاي خالصانه او داشتند، عجين است

س�يدنعمت آرامي، هنرمند آزاده اي است كه در 
اسفند 1۳62 به اس�ارت ارتش بعث عراق درآمد 
و ح�دود 7۸م�اه در اردوگاه خيبر اس�ير بود، اما 
دوران سخت اسارات او و ساير رزمندگان در بند 
را مهجور و مغموم نكرد، بلكه توانستند با تالش و 
همت خود كارهاي فرهنگي و هنري زيادي انجام 
بدهند. گفت وگوي »جوان« را با اين هنرمند آزاده 

مي خوانيد. 
    

درباره فعاليت هاي فرهنگي و هنري در اردوگاه 
بگوييد.

در اردوگاه بچه ها اكثراً فرهنگي و هنري بودند و خيلي ها 
توان بالقوه ای داش��تند كه به فعليت درآوردند و همين 
باعث ظهور بركاتي شد كه رنگ زيس��ت را  در اردوگاه 
تغيير داد. هركسی كه كار هنري و فرهنگي مي دانست در 
اسارت انجام مي داد. مثاًل بعضي ها كه بي سواد يا كم سواد 
بودند به كمك افراد تحصيلكرده سواد آموختند؛ آموزش 
قرآن، بحث تئاتر و سرود داشتيم. يك نكنه جالب، بعضي 
بچه ها را دعا مي كرديم ان ش��اءاهلل آزاد بش��وي و كمي 
بخوابي، چون بچه هايي كه دغدغه داشتند اصاًل خواب و 

استراحت نداشتند. 
كارهاي هنري و فرهنگي بچه ها در اردوگاه طيف وسيع و 
حجم بااليي داشت، چون دوستان پرتالش بودند به اين 
اعتبار كه اسير هس��تند و توجيه اينكه امكانات نيست، 
كار ضعيفي ارائه نمي دادند. مث��اًل در ايام فجر با حداقل 
امكانات برنامه اي زيبا تدارك ديده بودند. با بچه ها معبري 
از نور درست كرديم و سرود خميني  اي امام را همراه با 
صحنه فرودگاه درست كرديم كه اساليد هواپيما تحرك 
داشت. خيلي جالب بود چراغ هاي معبر نور را از دبه هاي 
روغن و المپ هايي كه از حمام كم كم برداش��ته بوديم، 
درست كرديم. سرود به صورت زنده برگزار مي شد، حاال 
تازه اين تش��كيالت بايد دور از چش��م نگهبان بود. فرد 
مراقب هر بار مي گفت سياه يا آشغال! يعني سرباز آمد، 
جمع كنيد و بايد سريع جمع مي كرديم. پر از هيجان بود، 
آخر هم برنامه لو رفت و بچه ها غافلگير شدند و همه را به 
همراه وسايل  گرفتند تا به مسئول اردوگاه نشان بدهند. 

يكي دو تا از بچه ها با دعواي زرگري، گوني وس��ايل را با 
گوني لباس هاي كثيف عوض كردند و بخير گذشت. 

در آن شرايط چگونه تئاتر برگزار مي كرديد؟
اتفاقاً تئاترهاي زياد و تأثيرگذاري داشتيم كه در فيلم هاي 
سينمايي چنين تأثيراتي وجود ندارد. مثاًل تئاتر»افتخار 
آفرينان« درباره اسراي كومله و دموكرات بود. در قسمتي 
كه پاسدار را ش��كنجه مي كردند، به قدري فضا اثرگذار 
ش��ده بود كه يكي از تماش��اچي ها روي صحنه رفت و 
بازيگر ش��كنجه گر را كتك زد و اص��اًل متوجه نبود اين 

فقط نمايش است. 
خود شما هم بازي داشتيد؟

در كارهاي فرهنگی به خصوص تئاتر زياد تمايل به كار 
نداش��تم، به هر دليل گاهي مس��ائلي پيش مي آمد كه 
چاره اي نبود، ولي مجموعه زيست و نگاه همه دوستان 
فرهنگي و هن��ري بود، براي همين وارد كار ش��دم و در 
اردوگاه همه يكدس��ت و يكپارچه بودي��م. عراقي ها هر 
چه ت��الش مي كردند، موفق نمي ش��دند اي��ن اتحاد را 
بش��كنند، براي همين از اردوگاه هاي ديگر نيرو آوردند 
تا باعث اختالف بين بچه ها بش��وند كه با درايت بچه ها 
به هدف خودشان نرسيدند، ولي يكسري اختالف نظرها 
با تازه واردان بود. من وارد تئاتر شدم تا از اين راه منظور 
خودمان را برسانيم. البته در اردوگاه هم مسئول آشپزي 
و هم مسئول سخنراني بودم؛ وقتي مشغول حرف زدن 
بودم، ديگ غ��ذا روي گاز بود به مح��ض آمدن نگهبان 
س��ريع س��راغ ديگ مي رفتم، ولي در كل من بيش��تر 
تدريس را دوست داشتم؛ در زمينه عربي و منطق درس 

مي دادم. 
مگر فرصت تدريس هم داشتيد؟

اوايل اس��ارت، عراقي ها بي س��واد ها را از باسوادها جدا 
كردند. انبوه بي س��واد ها من را ش��رمنده كرد و تصميم 
گرفتم با س��اير افرادي كه سواد داش��تيم، دست به كار 
ش��ويم، طوري كه در پايان اس��ارت به ندرت بي س��واد 
داشتيم، مگر اينكه خيلي پير و ناتوان بودند. در رشته هاي 
مختلف زبان اعم از فارس��ي، عربي، انگليسي و فرانسه 
آموزش زبان داشتيم، بعضي ها به قاريان و حافظان قرآني 
تبديل ش��دند. در واقع يكي از آثار مثبت اسارت همين 

سوادآموزي، رشد و كماالت همه بچه هاي اردوگاه بود.
در اردوگاه چه تئاترهايي داشتيد؟

 تئاتر »اعتبار« و دو تئاتر در بستر آن اجرا مي شد؛ يكي 
كمدي و ديگري »بدبياري« و يكي هم »به س��وي نور« 
بود، ي��ك نمايش معنوي هم��راه با طنز درباره ش��هيد 
مس��عود زاهدي نوجواني 12س��اله كه داس��تان جبهه 
رفتنش به صورت طن��ز بود، مخصوص��اً امضاگرفتن از 

پدرش. همه را به ص��ورت تئاتر درآوردي��م و با اين كار 
مي خواستيم هم بخندانيم، هم عبرت بگيريم و هم پيام 
داشته باش��يم. تئاتر »وروجك و قاسم انقالب« را هم به 
مناسبت دهه فجر كار كرديم. نكته جالبي كه داشت دو 
اسمي بودن آن بود؛ وروجك و قاسم انقالب. خاطره اي از 
عباس پارسا مشهدي دارم. مداح ريزنقشي كه صدايش 
سوز عجيبي داشت. ريزنقشي او در نقش وروجك به درد 
نمايش ما مي خورد و من او را انتخاب كردم، اما بقيه رد 
كردند و گفتند اين آقا مداح اس��ت، نمي تواند وروجك 
شيطان تئاتر باشد، من گفتم چشمانش شيطنت دارد و 
مناسب است. خدا را شكر خيلي خوب هم از عهده نقش 
برآمد و باعث تحسين همه شد. تئاتر »مرگ ارزش ها« 
برعكس اسمش كاماًل طنز بود. تئاتري هم بعد از رحلت 
امام و مدت ها گريه و ناراحتي اسيران و به مناسبت آغاز 
زعامت آقا به عنوان جشن و تجديد روحيه بچه ها برگزار 
كرديم كه س��ه بخش بود؛ اولی، تجربه دوران كارگري 
خودم و دومی، تجربه عموحسن و سومی از پيرمردهاي 

با حال اردوگاه بود و يكي هم اقتباس از وضعيت جامعه 
آن زمان بود؛ ما خيلي تئاتر داشتيم. 

اجراي عكس هاي رنگ�ي امام خميني چطور 
بود؟

بچه ها خ��الق و هنرمند بودند. از هيچ برنامه اي س��اده 
و سطحي نمي گذش��تند. جمال محرر، هنرمند بسيار 
توانايي بود. محرر مهرهايي ب��ا عكس هاي رنگي از امام 
خميني درس��ت كرده بود تا براي ورود به ايران داشته 
باشيم. صدام براي تبليغات در اواخر اسارت دوستان را 
زيارت مي برد، وقتي بچه ها را كربال بردند همه ديدند از 
آزادي خبري نيس��ت و تصميم گرفتند عكس ها را بين 
مردم در كرب��ال پخش كنند. عراقي ه��ا فهميدند و فكر 
كردند ما در اردوگاه دستگاه چاپ رنگي داريم با تهديد 
و شكنجه زياد متوجه شدند همه عكس ها فقط با چند 

سيب زميني درست شده بود و ما چاپگري نداريم. 
چگونه در جريان اخبار قرار مي گرفتيد؟

آن هم براي خودش ماجراي مفصلي دارد. كوتاه اينكه 
جمال محرر مس��ئول بخش خبري بود و خيلي تالش 
مي كرد، راديو تهي��ه كند. يكبار براي تهي��ه اخبار تايد 
خورد تا مريض واقعي بش��ود و بتواند ب��ه بهداري برود، 
چون امنيت بيشتري داشت. اخبار ايران را از راديو گوش 
مي داد و بعد در اردوگاه خبر را مي گفت؛ به همين شيوه ها 
در جريان اخبار قرار مي گرفتيم. هر هفته اخبار ايران و 
جهان را داشتيم كه يكي از مهم ترين عوامل اثرگذار در 

روحيه بچه ها همين اخبار بود. 
سرودها چطور اجرا مي شد؟

سرودهاي مناسبتي زياد داشتيم. مثاًل درباره بعثت كه 
شعرهايش را خودم سرودم؛ البته سرودها هم به راحتي 
برگزار نمي شد. براي سرود عيد مبعث پس زمينه كعبه 
داشتيم كه با پتو و پارچه س��فيد، ديواري ازكعبه را كار 
كردي��م و بچه هاي گروه را هم يك ش��كل كرديم تا كار 
زيباتر بش��ود. خيلي وقت ها س��ربازهاي عراقي كه وارد 
اردوگاه مي ش��دند، به تعبير خودش��ان مي گفتند فكر 
مي كنيم وارد سرزمين جمهوري اسالمي شديم؛ انگار ما 

اسير شما هستيم نه شما. 
در آن ش�رايط چط�ور ماهنام�ه تولي�د 

مي كرديد؟
در اردوگاه ماهنامه »الرحيل« را توليد كرديم. مس��ائل 
عقيدتي، تاريخي، بهداش��تي، مواظبت، رصد اردوگاه و 
خط دادن به بچه ها. مثاًل وقتي صليب س��رخ ما را تحت 
پوش��ش قرار داد، كاغذهايي به ما دادن��د كه حكم پول 
را داشت و مغازه اي بود كه با اين كاغذها، مي شد خريد 
كنيم. مثل ليوان، تيغ و... من در مجله هش��دار دادم كه 
مواظب باش��يد با اين پول ها هر چيزي نخريد، نقش��ه 
عراقي ها اين اس��ت كه چيزهايی تهيه كنيم. چون يك 
نسخه بود و دس��ت به دس��ت مي چرخيد، براي همين 
مجله را مثل عكس در آلبوم مي گذاشتيم و مي خواستيم 
فكر كنند، عكس مي بينيم. من بعد از نوشتن مطالب و 
ويرايش، مجله را براي كيفيت ب��ه خوش نويس و طراح 
مي دادم. نيروي انساني خيلي خوبي در اردوگاه داشتيم 
كه نبود امكانات را جبران مي كرد. س��ه ويژه نامه درباره 
امام خميني)ره( هم كار ك��ردم »تبعيد امام«، »رجعت 
امام« و »رحلت امام« و ي��ك ويژه نامه هم درباره ارتش 
و خاطرات ش��هيد س��رگرد عبادت داش��تم كه خيلي 

اثرگذار بود. 
چطور از مناسبت ها اطالع پيدا مي كرديد؟

در اردوگاه تقويم داش��تيم؛ حركت ه��ا و برنامه هاي ما 
براساس تقويم بود. از مناس��بت ها غافل نبوديم و آنها را 
از دست نمي داديم، به هر مناسبتي برنامه داشتيم. مثاًل 
روز عيدفطر كه براي عراقي ها سياسي نبود و مخالفتي 
نداشتند، شرايط بهتر و مناسبت اردوگاهي بود؛ شيريني 
و شربت اسارتي تهيه مي كرديم، يعني با كمترين امكانات 

و سختي زياد تالش مي كرديم برنامه ها برگزار بشود. 
نمايشگاه عكس به چه صورت برگزار مي شد؟

در اواخر اسارت كه فشارها كمتر شده بود، عكس هايي 
كه بيشتر از بچه هاي كوچك بود و همراه نامه مي آمد را 
جمع كرديم و بعد پشت پنجره ها ديواري با متكا درست 
مي كرديم و عكس ها را مثل نمايش��گاه در معرض ديد 
مي گذاشتيم، همه دوست داشتند و برايشان جالب بود، 
در كل هر كاري الزم بود، انجام مي داديم تا روحيه بچه ها 
در شرايط سخت اسارات به خوبي بگذرد و روحيه شان 

تقويت شود. 

در گفت و گوي »جوان« با نويسنده كتاب »هيرمان« عنوان شد

روايت دلدادگي لرها به قهرمان »هيرمان« وطن

اعت�راض گروه ه�اي جه�ادي لرس�تان ب�ه 
انتش�ار دس�تخط معروف حاج قاس�م منجر 
مي ش�ود كه در آن نوش�ته اند: »دس�ت تمام 
لره�ا خصوص�ًا بس�يجيان را مي بوس�م و 
افتخار مي كن�م كه نَس�ب لر دارم.« انتش�ار 
اي�ن دس�تخط در آن اي�ام پيون�د عاطف�ي 
عميق ت�ري بين لرها و حاج قاس�م ايجاد كرد

دس�تخط حاج قاس�م درب�اره ل�ر بودن�ش 
ح�س تفاخ�ر لذت بخش�ي ب�ه م�ردم داده 
ب�ود و حاال ك�ه خب�ر ش�هادتش را ش�نيده 
بودن�د، ت�الش ب�راي پيداكردن ي�ك عكس 
از  او تقالي�ي عجي�ب و وص�ف ناش�دنی بود

گفت وگوي »جوان« با يك آزاده درباره فعاليت هنري در اردوگاه اسرا

بچه ها در اردوگاه اسرا خالق و هنرمند بودند 

ي�ك تئات�ر اج�را كردي�م ك�ه ق�دری طنز 
ب�ود و درب�اره ش�هيد مس�عود زاه�دی 
نوجوان 12س�اله ای ب�ود كه قصد داش�ت به 
جبه�ه ب�رود ام�ا ب�ا موانع�ی روب�ه رو  ش�د

معصومهطاهری
گفتوگو


