
چه شد كه وارد عرصه نويسندگي جنگ شديد؟ 
خودتان هم در جبهه حضور داشتيد؟

 بله، من 36 ماه در جبهه حضور داش��تم و از اعضاي گردان 
رزمي بودم و فقط به ش��ناخت خود از جن��گ اكتفا نكردم. 
 براي نوشتن كتاب درباره جنگ تحميلي و به  دست آوردن 
حال و هواي دفاع مقدس بيش از 10س��ال در حوزه ادبيات 
جنگ به ويژه جنگ هاي اول و دوم جهاني پژوهش كردم. در 
حالي كه ادبيات هشت سال دفاع مقدس را دنبال مي كردم، 
به دنبال سوژه اي براي روايت بودم كه شخصيت راوي از يك 
طرف داراي كاريزما باشد و بتواند با نسل جوان ارتباط برقرار 
كند و از طرف ديگر كتاب مورد توجه و نظر بانوان قرار گيرد. 
ماحاصل تالش هايم خلق اثري با عنوان »سكوت شكسته« 
شد. اثري كه با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد و در سه 
ماهه نخست با توجه به اينكه ناشر بخش خصوصي بود، كتاب 
به چاپ چهارم خود رسيد. اين كار پس از كتاب راضيه دومين 

كتاب چاپ شده من است. 
 انگيزه تان از نگارش اين كتاب چه بود؟

براي نگارش فيلمنامه عمليات كربالي يك جلسه اي با حضور 
رزمندگان و فرماندهان حاضر در عمليات تشكيل شد. در اين 
ميان افرادي كه در اين مجلس جمع شده بودند تا عمليات 
كربال يك را روايت كنند، حاج محمود پاك نژاد حضور داشت. 
من و حاج محمود بيش از 30سال همديگر را مالقات نكرده 
بوديم. آخرين عملياتي كه من و ايشان با هم همرزم بوديم، 
عمليات والفجر10 بود. حاج محمود پاك نژاد نقش محوري 
در عمليات كربالي يك داش��ت كه در اسناد بسياري به آن 
اشاره شده است، اما ايشان حرفي نمي زد و در جلسه ساكت 
می نشست. ايشان همان ابتدا گفت، مي خواهيد فيلمی بسازيد 
كه خودمان و خانواده مان ببينيم؟! و همين جمله انگيزه اي 
شد كه پاي حرف هاي ايشان بنش��ينم و روايت هايش را به 
رشته تحرير درآورم. مهم ترين ويژگي   ايشان كاريزماي  شان 
بود كه توجه من را خيلي به خودش جلب كرد. همه از توان و 
مجاهدت هاي حاج محمود خاطرات و روايات زيادي داشتند. 
سكوت 40 ساله حاج محمود بهانه اي شد كه قهرمان داستان 
كتاب »سكوت شكس��ته« ش��ود كه جذابيت خاصي براي 
خوانندگان اثر داشت. رزمنده اي نبود كه سابقه خدمت در 
لشكر 1۷ علي ابن ابي طالب )ع( در زمان دفاع مقدس را داشته 
باشد و از نقش و اثر ايشان در عمليات ها حرفي به ميان نياورد. 
به همين دليل وقتي قرار شد با حضور مهمان هاي محدود و 
در شرايط همه گيري ويروس كرونا از كتاب سكوت شكسته 
رونمايی شود، بيش از 500 نفر از پيشكسوتان دفاع مقدس در 
اين برنامه حضور پيدا كردند.  حاج محمود پاك نژاد، نمونه اي 
است از ميان صدها نيروي رزمنده اطالعات، عمليات لشكر 1۷ 
قم كه نقشي بي بديل در تاريخ دفاع مقدس داشته اند و چنان 
همراه با همرزمانشان خوش درخشيدند كه هرچه بيشتر براي 

شناخت شان تالش كردم تشنه تر شدم. 
»س�كوت شكس�ته« چرا اين نام را براي كتاب 

انتخاب كرديد؟
انتخاب اين نام يعنی ش��خصيت اصلي اين كتاب »محمود 
پاك نژاد« از نيروهاي اطالعات عمليات بود. ويژگي شخصيتي 
نيروهاي اطالع��ات عمليات در گزينش ه��ا و همچنين در 
دوره هاي آموزشي اين است كه بتوانند سكوت كنند؛ يعني 
در اصل آدم هايي هستند كه ساكت بوده و حتي همرزمان 
روايت هاي همديگر را نمي دانستند، يعني از مأموريتي كه 
گروه ها انجام داده اند، گروهي كه در مجاورت ايشان قرار دارد، 
بي اطالع است. محمود پاك نژاد هم يك شخصيت ساكت بود 
و همرزمانش مي دانستند كه نقش تأثيرگذاري دارد. در واقع 
منظور از »سكوت شكسته«، شكستن سكوت محمود پاك نژاد 
و ديگر نيروهاي اطالعات عمليات است كه مي خواهم بگويم 
ديگر دوره سكوت گذشته و وقت روايت كردن از خاطرات و 
مجاهدت هايي است كه در دوران دفاع مقدس برايشان رقم 

خورده است. 
خودتان به عنوان اولين مخاطب اين اثر مهم ترين 

ويژگي آن را چه چيزي مي دانيد؟ 
از آنجا ك��ه ما از نيروه��اي اطالعات عملي��ات، روايت هاي 
محدودي داريم از اصلي ترين ويژگي كتاب اين اس��ت كه از 
زبان نيروي اطالعات عمليات روايت مي شود. اهميت روايت  
نيروهاي اطالعات عمليات به اين است كه به عناصر روايت 
واقف هستند و چون معموالً بايد بعد از مأموريت شان گزارش 
مي نوش��تند، زمين و زمان را خوب مي شناختند. به همين 
جهت روايت هاي شان روايت هاي شنيدني و عناصر گزارش 
در اين روايت ها رعايت شده است. به نظر خودم جذاب ترين 
فصل كتاب، فصل سوم با عنوان »هورالحمار كابوسم بود، فاو 
ميزبانم« است كه خيلي برايم جذاب بود. داستان در آن كاماًل 
دراماتيك اتفاق مي افتد و كساني كه كتاب را خوانده  و به اين 
فصل رس��يده اند، مي گويند ديگر نتوانستيم كتاب را زمين 

بگذاريم، اما از نظر اهميت و اس��ناد موجود فصل يك كتاب 
بسيار مورد توجه اس��ت كه در آن به نقش محمود پاك نژاد 
در عمليات كربال يك مي پردازد كه ما در اين فصل درايت و 

جسارت ايشان را در عمليات در اوج مي بينيم. 
 از چه طريقي صحت اسناد و گفت وگو ها را مورد 
سنجش قرار مي داديد؟ اين پژوهش و تحقيق تا به 

تأليف كتاب منجر شود، چقدر طول كشيد؟
در كتاب »سكوت شكسته« با داستان واقعي و مستند مواجه 
هستيم. كار فردي انجام شد و همزمان با پياده كردن اسناد 
مكتوب و همرزمان محمود پاك نژاد مس��ير روايت را چك 
مي كردم. راستي  آزمايي اهميت ويژه اي برايم داشت، به ويژه 

اينكه من منتقد جدي كتاب هاي دفاع مقدس هس��تم كه 
مبناي روايت هاي آنها مداحي است و توجهي به منطق روايت 
در آن نمي بينم. اين شيوه روايت از جنگ به شدت خطرناك 
است. من پس از جنگ، بي وقفه درباره تصميم ها، عملكردها 
و دس��تاوردهاي دفاع مقدس پژوهش كردم. خودم نيروي 
رزمي بودم و با سازمان رزم آش��نايي داشتم، اما بارها از نبوغ 
تصميم سازان و عملكرد رزمندگان دفاع مقدس شگفت زده 
ش��دم. س��ال هاي متوالي مطالعه كردم و در بين كتاب هاي 
مربوط به جنگ و خاطرات ثبت شده آن به دنبال نام و نشان 
از كساني بودم كه »نابغه جنگ« خطاب شده باشند. حسن 
باقري )غالمحسين افشردي( را يافتم. او در سن 24 سالگي 
وارد عرصه جنگ ش��د و تنها ظرف مدت دو سال توانست به 
استراتژيست بزرگ جنگ تبديل شود و معاونت اطالعات � 

رزمي سپاه و جنگ را پايه گذاري كند. توانمندي هايش تا جايي 
پيش رفت كه لقب نابغه دفاع مقدس را گرفت، اما افس��وس 
كه از او جزء نام، ياد، خاطره و تعدادي ش��اگرد با واسطه چيز 
ديگري نيافتم، زيرا در بهمن سال 61 عروج كرده بود. سراغ 
شاگردانش را گرفتم و به سردار زين الدين، فرمانده لشكر1۷ و 
بعد به فرمانده اطالعات عمليات لشكر 1۷، اميرحسين نديري 
رسيدم. اين دو بزرگوار هم عروج كرده بودند. گشتم و گشتم 
تا پاك نژاد را پيدا كردم و هدفم از نگارش اين اثر به اشتراك 
گذاشتن لذت تشنگي ام در فهم بخش��ي از تاريخ پرافتخار 
كشورم بوده و هست تا نسلي را معرفي كنم كه در حفظ ايران 
اسالمي مؤثر واقع شدند. كار نوشتن كتاب »سكوت شكسته« 

از اولين مصاحبه تا اتمام كتاب يك سال طول كشيد. اين اثر، 
بدون سفارش نهادي خاص از سوی ناشرخصوصي در قالب 
قراردادي مناسب منتشر شد و خوشبختانه در زماني كوتاه به 

همت انتشارات شهيد كاظمي به چاپ چهارم رسيد. 
آيا خاطره اي از زمان نگارش كتاب تان داريد؟

من براي اينكه بتوانم آقاي پاك نژاد را براي گفت و گو و نگارش 
كتاب همراه كنم، بسيار با ايشان صحبت كردم. او سخت حاضر 
به همراهي مي شد و نهايتاً به ايشان گفتم، رهبري مي فرمايند 
رزمنده اي كه خاطراتش ثبت نشده مأموريتش پايان نيافته 
است. ايشان بعد از شنيدن اين جمله، سه شرط براي همكاري 
با من گذاشتند و گفتند: رزمندگان اطالعات عمليات نه در 
زمان جنگ ديده شده اند نه پس از جنگ، اگر خروجي كتاب 
ديده شدن زحمات و نقش رزمندگان اطالعات باشد، موافق 

هستم. شرط دوم اين بود بخشي از خاطراتی مكتوب شود كه 
شاهد زنده داشته باشد و آن خاطرات تأييد شوند و شرط سوم 
آقاي پاك نژاد اين بود كه ابتدا بايد براي مرحوم دكتر طاهري 
و شهيد نديري كتاب نوشته شود. دكتر طاهري پدر معنوي 
نيروي هاي اطالعات عمليات لشكر 1۷ علي ابن ابي طالب)ع( 
بود و شهيد نديري كه فرمانده ايش��ان بود را مرشد خودش 
مي دانست. من بايد به طرحي مي رسيدم، همزمان كه از آقاي 
پاك نژاد مي نويسم از دكتر طاهري و شهيد نديري هم روايت 
كنم كه الحمدهلل اين كار به بهترين شكل ممكن در كتاب 
سكوت شكس��ته اتفاق افتاد. من در اين كتاب نقش راهنما 
را به دكتر طاهري دادم و محمود كه جسارت و مديريت را از 

فرمانده خود، شهيد نديري آموخته بود، در جاي جاي داستان 
از فرمانده خويش ياد مي كند و اينگونه شخصيت شهيد نديري 
به درستي به مخاطب معرفي مي شود. آنچنان اين كار به خوبي 
اتفاق افتاد و شهيد نديري به زيبايي معرفي شد كه محتواي 
كتاب در مورد شهيد نديري نيز تأثير گذاشت و قرار است براي 
شهيد نديري از همين محتواي به نگارش درآمده در كتاب 
سكوت شكسته فيلم ساخته شود. شهيد اميرحسين نديري 

از شهداي عمليات والفجر3 است. 
اشاره كرديد، جامعه هدف مخاطب شما در كتاب 
سكوت شكس�ته نس�ل جوان و بانوان هستند، 
چرا اين طيف و گروه س�ني را م�ورد توجه قرار 

داده ايد؟ 
نسل جوان امروز حوصله خواندن متن هاي بلند را ندارد و از 

طرفي جذابيت اولين خواسته اي است كه از متن دارد و اين دو 
خواسته در كتاب سكوت شكسته مورد توجه قرار گرفته است. 
از نظر من در اين عصر بانوان 50درصد جامعه كه نه بلكه صد 
درصد جامعه را تشكيل مي دهند. به اين معنا كه مردان جامعه 
تربيت شدگان متأثر از بانوان جامعه هستند پس بايد فضايی را 
نويسنده در داستان بسازد كه بانوان بتوانند با قهرمان يا مكمل 
همذات پنداري كنند.  داس��تان كتاب »سكوت شكسته« 
با نهال، نماينده نس��لي كه از حوادث جنگ بي اطالع است، 
شروع مي شود. شاهين خان شخصيت ديگر اين كتاب، يك 
نظامي قبل از انقالب مطلع از چگونگي جنگ است، اما ساكت 
و نقش ضدقهرمان را دارد. راوي داستان »سكوت شكسته« 

حاج محمود پاك نژاد است كه آخرين مسئوليت ايشان در 
لشكر1۷ علي ابن ابي طالب)ع( فرماندهي اطالعات عمليات 
لشكر بوده است. قهرمان كتاب ما محمود است كه در جنگ 
هزينه داده و با پايان جنگ بدون هيچ چشمداشتي لباس سپاه 
را از تن درآورده و به فعاليت اقتصادي و صادرات صنايع دستي 
مي پردازد و در طول داستان كتاب با مادر نهال، ايران خانم و 
خانواده نهال آشنا مي ش��ود. داستان درباره خاطرات جنگ 
محمود رزمنده بازمانده از جنگ و سؤال هايی كه نهال از جنگ 

دارد، شكل گرفته و پيش مي رود. 
چه كس�اني مي توانن�د راويان خوب�ي از جنگ 
تحميلي باشند و آثار تأثيرگذاري از دفاع مقدس 

منتشر كنند؟
 به نظر من خاطراتي كه از دوران دفاع مقدس منتشر مي شود، 

تحت عنوان فرهنگ جبهه براي خلق آثار بزرگ و ماندگار بايد 
از پااليشگاه ذهن نويسنده گذشته و داراي قالب، ساختار و در 
ژانر مشخص يا تلفيقي از چند ژانر روايت شود. از خامي دربيايد 

تا بتواند مورد استفاده نسل امروز و آينده قرار بگيرد. 
بايد بدانيم خاطره خام، براي نزديكان و خويشاوندان شايد 
مورد قبول باشد، اما خاطره را براي ارائه در جامعه فرهنگي 
نمي پسندم و به  نظر من براي اينكه بتوانيم با جامعه هدف 
ارتباط برقرار كنم بايد از مس��ير داس��تان وارد ش��وم، زيرا 
مخاطب در خاطره با يك روايت رها در ميان آسمان و زمين 
مواجه است. شاهد اين ادعا چاپ كتاب هاي متعدد در حوزه 
دفاع مقدس است كه معموالً در شمارگان زير هزار متوقف 

شده است. 
به  عنوان مثال، كتاب »جنگ چهره زنانه ندارد« نمونه خارجي 
روايت جنگ است، نوعي خاطره نگاري است، ولي نويسنده 
كتاب روايت ها را از پااليشگاه ذهن خود گذرانده و از اين طريق 
تأثيرگذار و موفق هم بوده است. به  نظرم اگر نويسنده اي كه 
به فهم الزم از جنگ دست يافته باشد، مي تواند با آثار داستاني 
دفاع مقدس را به جهان بشناساند. در كتاب سكوت شكسته 
تالش شده به بخشي از س��ؤال هاي مخاطب درباره جنگ 
جواب داده شود. اينكه جنگ تحميلي از نظر زماني داراي سه 
مقطع متفاوت است؛ يكي مقطع شروع جنگ است كه تكنيك 
و تاكتيك ها در اين مرحله بسيار ساده است. مقطع دوم كه هر 
دو طرف دچار تحول مي شوند و خود را براي جنگ پيچيده تر 
آماده مي كنند و در مقطع س��وم جنگ تخصصي مي شود. 
به  عنوان فردي كه در نيمه دوم جنگ حضور داش��ته ام و در 
اين حوزه قلم مي  زنم، معتقدم نوشتن در اين زمينه نيازمند 
پژوهش، تحقيق و آموزش اس��ت و بين ميرزابنويس بودن 
و نويس��نده جنگ تفاوت قائل هستم و به  نظر من كسي كه 
مي خواهد از جنگ تحميلي بنويسد، بايد جنگ جهاني اول و 

دوم جهاني را خوب بشناسد. 
شما از نقدهايي كه به كتاب تان مي شود، استقبال 

مي كنيد؟!
به جرئت مي توانم بگويم اس��تقبال كه نه، من درخواس��ت 
مي كنم كه اين اتف��اق بيفتد، آنچه باعث ش��ده كتاب هاي 
مربوط به دفاع مقدس نشاط و پويايی نداشته باشند، دليلش 
خالي بودن فضاي نقد و بررسي اس��ت كه بايد هرچه زودتر 
بين دفاع مقدس و ادبيات دفاع مقدس تفكيك قائل شويم. 
به اين معنا كه اگر دفاع، مقدس اس��ت به اين معنا نيس��ت 
كه ادبيات دفاع مقدس هم قداست دارد. نقد، زمينه پويايی 
ادبيات دفاع مق��دس را فراهم مي كند كه به ش��دت الزم و 

ضروري است. 
به نظر شما مسئوالن چگونه مي توانند از كساني 
كه در حوزه ايثار و شهادت فعاليت دارند، حمايت 

كنند؟
به نظر من بايد نشست هم انديشي با هدف محقق شدن اين دو 
خواست مقام معظم رهبري، يعني تبديل مطالعه كتاب هاي 
دفاع مقدس به فرهنگ و خلق آثار هن��ري از منابع و متون 
فاخر ادبي دفاع مقدس با حضور مس��ئوالن و پيشكسوتان 
دفاع مقدس، صاحب نظران ادبي و محافل ادبي برگزار شود. 

اين نشس��ت ها مي تواند با اين چند س��ر فصل همراه باشد. 
1- متوليان ادبيات دفاع مقدس با هدف افزايش كمي و كيفي 
آثار دفاع مقدس از نقد و بررسي كتاب هاي دفاع مقدس در 

محافل ادبي استقبال كنند. 
2- مجامع علمي و مراكز آموزش��ي با ورود به نقد و بررسي 
كتاب هاي دفاع مقدس به كمك متوليان ادبيات دفاع مقدس 
آماده و دليل فاصله ايجادش��ده بين جامع��ه هدف ادبيات 
دفاع مق��دس كه جوان امروز و نس��ل هاي آينده مي باش��د 
را آسيب شناس��ي كند و همچنين به راهكاري برس��ند تا 
كتاب هاي دفاع مقدس با حضور صاحب نظران در صداوسيما 

نقد و بررسي شود. 
در پايان به اولين كتابي كه از شما به چاپ رسيده، 
اشاره كنيم. كتاب »راضيه« سير محتوايي كتاب 

به چه ترتيبي است؟
كتاب »راضيه« را براي نوجوانان و جوانان نوشتم. در اين كتاب 
با سه داستان مواجه هستيم؛ داستان اول با عنوان »بوي خون« 
برگرفته از تجربه شخصي خودم از اولين اعزام به جبهه است. 
مخاطب در اين داستان با فضاي خط پدافندي، مجروحيت و 

اتفاقات بعد از آن آشنا مي شود. 
داس��تان دوم با عن��وان »بدرقه« به بع��د اجتماعي جنگ، 
خانواده ها و مادراني كه فرزندان شان در جبهه حضور دارند، 

مي پردازد و از زبان سوم شخصي روايت مي شود. 
در داستان سوم »راضيه« زمان حال مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. در اين داس��تان روايتي از ش��هيدرضا خوش نژاد را 
پيش رو داريم. ايشان در عمليات والفجر مقدماتي به شهادت 

رسيده است. 
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گفت و گوي »جوان« با سيدهادي سعادتمند نويسنده كتاب »سكوت شكسته« كه به تازگي رونمايی شد

  صغري خيل فرهنگ
»سكوت شكس�ته« روايت ناگفته هاي رزمندگان اطالعات عمليات اس�ت كه به شكل ويژه اي به 
عمليات »كربالي يك« پرداخته است. اين كتاب براس�اس خاطرات محمود پاك نژاد و سيدهادي 
س�عادتمند، ش�امگاه چهارش�نبه 6مهر 1401با حضور فرماندهان و نيرو هاي واح�د و گردان هاي 
عمل كننده در عمليات كربالي يك در جوار ش�هداي گمنام مركز صدا وس�يماي قم رونمايي شد.  
سال های دفاع مقدس سرش�ار از خاطراتي است كه هنوز در س�ينه ها مانده و ثبت و حتي نقل آن 
ميسر نشده است. شمار زيادي از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند كه هنوز لب به سخن 
نگشوده اند و خاطرات شان را در صندوقچه دل نگه داشته اند؛ خاطراتي كه اگر بيان شود كتاب هاي 
زيادي را در توصيف لحظات سلحشوري اين دالوران و قهرمانان ملي مي توان به نگارش درآورد. كتاب 
»سكوت شكسته« روايتي اس�ت جذاب و خواندني از خاطرات محمود پاك نژاد، فرمانده اطالعات 
عمليات لشكر17 علي بن ابي طالب)ع( در هشت سال دفاع مقدس كه تنها دليلش براي شكستن اين 
سكوت، لبيك به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمي است كه فرمودند: »رزمنده اي كه خاطراتش را 

ثبت نكرده، مأموريتش پايان نيافته است.«
اين كتاب به همت سيدهادي سعادتمند از رزمندگان دوران دفاع مقدس به رشته تحرير درآمده و 
معتقد است: »نويس�نده اي كه بتواند روايت را از پااليشگاه ذهن خود عبور دهد در جذب مخاطب 

موفق تر خواهد بود.«
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 بخش هايي از كتاب راضيه را مي خوانيم؛
داستان سوم:  »با شوق و ذوق براي همكالسي هام تعريف كردم كه به پيشنهاد من مراسم سالگرد 
شهادت دايي رضا رو همراه با مراسم تولد رضا كوچولو گرفتيم. در عوض، اونا خيلي بهم انتقاد كردند 
و حتي كار تا مرز مسخره كردن و خنديدن به من پيش رفت تا جايي كه بحثم با زهره باال گرفت. منو 
زهره هميشه در يك تيم واليبال بازي مي كرديم و هر دو به موسيقي عالقه داريم، با اين تفاوت كه 
من به موسيقي سنتي عالقه دارم و سه تار مي زنم، ولي اون به موسيقي پاپ تا حاال هيچ وقت كارمون 
به بحث و قهر نكشيده بود. ذهنمو درگير خودش كرد. اون حرف هايي كه زد، خوشايند من نبود؛ 
برگشته به من مي گه »دست بردار، اين چه كاري بود كه كردي!! ول كن! شهيد و جنگ چيه؟! خوبه 
كه هيچي هم درباره ا ش نمي دونيم. گذشت. تموم شد رفت بابا. 20 ساله، 30ساله، حاال هر چند 
وقته كه از جنگ گذشته. ول كنيد ديگه. اون ها كشته شدن، در عوض، خانواده  هاشون دارن حقوق 

و امكانات مي برن و اونايي كه زنده موندن، دارن امتياز مي گيرن.« با اين سخنراني اش انگار منو داخل 
استخر پر از يخ انداخت. تمام احساساتم فروكش كرد و جاش رو به محاسبه داد. تصميم گرفتم از 
فاصله نزديك تر، شهدا و خصوصاً دايي رضامو بشناسم. مي خواستم بدون احساس و با منطق باهاش 
مواجه بشم و از زندگي شخصيش، آرمان ها و خانواده  اش بيشتر بدونم. اولين قدمي  كه برداشتم 
يك روز وس��ط هفته رفتم گلزار شهدا و سنگ قبرشون و مش��ق كردم: رزمنده بسيجي، شهيد 
رضاخوش نژاد اكرم، فرزند حاج محمد كه در سن 1۷سالگي در تاريخ 1361/11/22درعمليات 

والفجر يك در جبهه امقر به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. 
در شهادت چه رموز است كه رزمنده ما 
تشنه جان مي دهد از آب بقا مي گذرد 

قطعه 3 رديف 2 قبر31۷...«


