
خبر دادن�د زاهدان درگيري ش�ده 
اس�ت. گويا بعد از ش�روع ناآرامي به 
علي پيام داده بودند درگيري ش�ده 
اس�ت. او و همرزمانش هم خودشان 
را به محل مورد نظر مي رس�انند، اما 
تك تيرانداز از خدا بي خب�ر از باالي 
دو طبق�ه قل�ب او را نش�انه گرفته 
و وی را ب�ه ش�هادت رس�انده ب�ود
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 خانم زارعي چه آثاري از شما تا به امروز به 
چاپ رسيده است؟ خودتان انتخاب كرديد 

كه از شهيد اصغر منافي زاده بنويسيد؟ 
به دليل اهميتي كه ب��راي پختگي زبان��ي و روايت 
داس��تان قائل بوده و هس��تم، اصوالً آثار من بيشتر 
در حوزه نقد ادبي و مقاالت پژوهش��ي و دانشگاهي 
اس��ت، تالش كردم پيش از دس��ت به قلم شدن در 
حوزه داستان پايداري، مؤلفه هاي اين الگوي ادبي را 
بررسي و سپس در اثر يا آثار آتي از آن بهره ببرم. تقريباً 
اين كتاب تركيبي از پيش��نهاد و انتخاب بود. وقتي 
فدراسيون كش��تي براي توليد يك اثر داستاني با تم 
روايي دفاع با من تماس گرفت، از ميان سوژه هايي كه 
پيشنهاد شد، شهيد اصغر منافي زاده به داليلي مثل 
بِكر بودن سوژه و پتانسيل روايتگري در دهه60 مورد 
توجهم قرار گرفت، البته ايده ابتدايي با آنچه در حال 

حاضر نگارش شد، به كلي فاصله داشت. 
 چطور اين كتاب را به نگارش درآورديد؟

با توجه به كم برخورداري آثار داستاني دفاع در حوزه 
نوج��وان و جوان و آس��يب هايي مثل ش��عارزدگي، 
فاصله مندي آث��ار از حقيق��ت و عدم  اقبال مخاطب 
به آثاري از اين دس��ت تصميم گرفتم با ايجاد پيوند 
ميان امروز و ديروز و ارائه روايتي به دور از آسيب هاي 
موجودي كه مخاطب را از خواندن متن هاي بلند دلزده 
مي كند، يك روايت داستاني تازه و نزديك به ادبيات 
روايي نو از زندگي ش��هيد ارائه بده��م و با به تصوير 
كشيدن زندگي يك نوجوان، قهرمان و ضدقهرمان را 
به شيوه امروزي براي فهم مباني مثل شهادت، ايثار، 

شجاعت و پهلواني به رشته تحرير درآورم. 
 چقدر توانس�تيد ش�هيد را در كتاب براي 

مخاطبان بشناسانيد؟
به دليل اينكه كانون روايي داستان حول محور منش 
پهلواني شهيد در ورزش كشتي متمركز است، تالش 
ش��ده پهلوان اصغر منافي زاده به عن��وان يك الگوي 
ملموس به مخاطب شناس��انده ش��ود ام��ا در آينده 
نقدهاي هنري و ادبي مثل نقد خواننده محور مي تواند 
حقيقت ميزان تأثيرگذاري و شناس��اندن شهيد به 

مخاطب را مشخص كند. 
 از مشكالت و موانع اين راه براي ما بگوييد، 

چقدر سخت بود؟

در نگاه اول عدم اشتهار شهيد مشكل بزرگ كار به نظر 
مي رسيد اما اين موضوع به يمن و عنايت پهلوان شهيد 
و به همت گ��روه پژوهش و مصاحبه به سرپرس��تي 
جناب آقاي نقاشيان از يك تهديد تبديل به فرصت 
شد و با يك كار جهادي به تمام معنا در اندك زماني 
اطالعات موجود و در دسترس، جمع آوري و نگارش 
هم در زماني كوتاه به پايان رس��يد، نكته جالب اين 
است كه طي اين فرايند ما با آقاي اصغر همراه شديم و 

او دست مان را گرفت و راهنماي ما شد. 
 خودتان به عنوان اولين مخاطب اين اثرها 
مهم ترين ويژگي آن را چه چيزي مي دانيد؟

ش��ايد تفاوت در نوع روايت و داس��تان كه شهيد از 
ابتدا در كانون روايي قرار ندارد، مهم ترين ويژگي اثر 
است، زيرا مخاطب تا پايان فصل هاي نخست متوجه 
نمي شود قهرمان داستان يك ش��هيد است و بعد از 
همراهي با قصه و درست در نقطه پاياني كه زاويه ديد 

و راوي تغيير مي كند، متوجه اصل ماجرا مي شود. 
 چه بازه زماني از دوران زندگي شهيد در اين 

اثر روايت مي شود؟
اين اثر درس��ت در س��ال هاي ابتداي دهه60روايت 
مي شود و در اين بازه شهيد منافي زاده همزمان كشتي 
مي گيرد، مربيگري و به عنوان معلم ورزش در دوره 

راهنمايي شخصيت اصلي داستان فعاليت مي كند. 
 سير محتوايي كتاب به چه ترتيبي است؟

س��ير محتوايي كتاب در روايتي تك خط��ي و البته 
با امكان گس��ترش و اف��زودن خرده روايت ها دنبال 
مي شود و تالش شده است سبك زندگي اصيل ايراني 
با مؤلفه هاي اس��المي و توأم با اِلمان ها و ويژگي هاي 
دلچسب آن دهه براي مخاطب امروز كه عمدتاً سليقه 
آنها متكي بر ذائقه سازي ش��بكه اجتماعي و دنياي 

مجازي است، بازنمايي شود. 
 منابع اس�نادي و تألي�ف اين اث�ر از طريق 
خانواده شهيد در اختيار شما قرار گرفت يا 

از جا هاي ديگر به دست آورديد؟
بخش��ي از منابع از طريق خانواده شهيد و با حمايت 
و همراهي جدي همس��ر و فرزند گرامي ايش��ان به 
دست ما رسيد و بخش ديگري نيز از طريق دوستان 
و هم محله اي هاي ش��هيد صورت گرفت. در هر حال 
عنايت و لطف ش��هيد براي توليد اي��ن اثر به صورت 

جدي شامل حال ما شد. 
 اي�ن پژوهش و تحقي�ق تا ب�ه تأليف كتاب 
منجر شود، چقدر طول كشيد؟ از چه طريقي 
صحت اسناد و گفت وگو ها را مورد سنجش 

قرار مي داديد؟
تقريباً مجم��وع روال كار حدود نزدي��ك يك ماه به 
طول انجاميد، در نقل تاريخ ش��فاهي به دليل كسب 
اطالعات از مناب��ع درجه اول و اش��راف اطالعاتي به 
بخش��ي از حوادث آن دهه و همچني��ن همراهي و 
راهنمايي اس��تادان صحت س��نجي صورت گرفت و 
پس از نگارش ه��م با تأييد كارش��ناس فني محترم 
فدراسيون كشتي مجدداً فرايند صحت روايت ها مورد 

بررسي قرار گرفت. 
 جامعه ه�دف مخاطب اين اثر چه قش�ري 
هستند و آن را براي چه طيف يا گروه سني 

تأليف كرده ايد؟
فضاي داس��تان، فضايي رئال و مخت��ص نوجوانان و 
جواناني است كه به دنبال قهرماني با منش پهلواني 
هستند و كشتي به عنوان ورزش اول و محبوب ايران 
براي آنها جذاب است و اصل داس��تان هم روي اين 

مهم مي چرخد. 
 كليتي از كتاب را براي مخاطبان بيان كنيد. 
داس��تان حول محور نوجواني به ن��ام اِبي)ابراهيم( و 
رؤياي او براي قهرماني ش��كل مي گيرد. داس��تان از 
مش��كالت و موانع اِبی )ابراهيم( براي رسيدن به اين 
آرزو كه مي خواهد از آن دست بكشد روايت مي كند. 
در خالل داستان پهلوان اصغر منافي زاده وارد مي شود 
و با وجود حضورش در جبهه مش��كل ابراهيم را حل 

مي كند. 
 شاخصه مهم اين كتاب چيست و چرا اين نام 

را براي كتاب انتخاب كرديد؟
ش��اخصه اصلي كتاب كه ش��ايد آن را از آثار مشابه 
متمايز مي كند، وجه داستاني و پرهيز از بزرگنمايي  
است، يعني سعي ش��ده مخاطب با انس��اني زميني 
و قابل باور روبه رو ش��ود و ش��هيد از طريق نوش��تار 
چندباره شهيد نشود بلكه اصالت ادبي و داستاني در 
خدمت روايت صحيح قرار بگيرد. ن��ام هر اثر معرف 
هويت آن است، پيش از اينكه نام دوبنده خاكي براي 
كتاب انتخاب ش��ود، ما يعني اعضای گروه پژوهش 
و مصاحبه مبين خودمان ش��هيد را با نام آقاي اصغر 
خطاب مي كرديم و گاهي كه ميانه راه درگير مشكلي 
مي شديم، مي گفتيم آقاي اصغر چون خيلي آقاست، 
كار م��ا را راه مي اندازد و واقعاً هم همينطور مي ش��د 
و راغب بوديم نام اث��ر آقاي اصغر باش��د اما به دليل 
مركزيت موضوع دوبنده يا لباس كشتي نام فعلي براي 

كتاب انتخاب شد. 
 به نظر شما مس�ئوالن چگونه مي توانند از 
كساني كه در حوزه ايثار و شهادت فعاليت 

فرهنگی و ادبی  دارند، حمايت كنند؟
در سال هاي اخير در حوزه ادبيات پايداري و دفاع 
اقدام��ات خوبي ص��ورت گرفته اس��ت و نهادهاي 
مربوط حمايت هاي مناس��بي از آثار داشته اند اما 
بايد تمرك��ز بيش��تري در حوزه پژوه��ش در اين 
زمينه صورت بگي��رد تا آثاري ب��ا مؤلفه هاي رايج 
استانداردهاي جهاني در مقياس بومي توليد شود 
اما نهادهاي ورزش��ي ديگر مي توانند ب��ا اقدامات 
مش��ابهي نظير اقدام اخير فدراسيون كشتي كه با 
هدف برجسته س��ازي نقش پهلواني ش��هدا، اقدام 
به توليد آثار داس��تاني كرد، ش��هداي ورزشكار را 
به عنوان الگوي حقيقي معرف��ي كنند تا الگوهاي 
بدلي كه به واسطه ورزش س��لبريتي شدند و عليه 
منافع و امنيت ملي در اين روزه��ا اقدام مي كنند، 
جرئت عرض اندام نداشته باش��ند و البته در ادامه 
اين مس��ير با پيوس��ت فرهنگي اين آثار در قالب 
فيلم، مستند و آثار تصويري و بصري كوتاه توسط 
س��ازمان هاي مربوط در مس��ير الگوسازي صحيح 
اقدامات مؤثري صورت بگيرد. در آخر ضمن تشكر 
از خانواده و دوس��تان محترم ش��هيد منافي زاده و 
فدراسيون محترم كشتي، اميدوارم با نظر و عنايت 
شهدا اقدامات مفيد اينچنيني متوقف و تنها به اين 

فدراسيون منحصر نشود. 

گفت وگوي »جوان« با نويسنده كتاب »دو بنده خاكي«

شهدای پهلوان را معرفی کنیم تا بدل ها الگو نشوند

  صغري خيل فرهنگ 
چند روز بعد از شهادت علي بيك وارازي با برادرش 
تماس گرفتم، حال روحي خوبي نداشت براي همين 
كمي از ما فرصت خواست و نهايتًا مصاحبه مان با او 
انجام شد. برايش س�خت بود. دلتنگي هاي برادرانه 
شروع ش�ده بود. ش�ايد جهاد براي او و بازماندگان 
ش�هدا تحم�ل همي�ن دوري و  دلتنگي ها باش�د. با 
محسن بيك وارازي برادر شهيد همكالم شديم تا از 
جمعه خونين زاهدان و سيره زندگي برادرش شهيد 
علي بيك وارازی از پاسداران تيپ 110سلمان فارسي 

براي مان روايت كند.
        

  شهادتش در باورم نيست
محسن بيك وارازي برادر بزرگ تر شهيد علي بيك وارازي 
و اهل زاهدان است. او مي گويد: »بعد از فوت پدر و مادرم 
سرپرستي پنج خواهر و پنج برادرم را به عهده گرفتم و آنها 
را به سر خانه و زندگي شان فرستادم. خودشان هم خيلي 
هميت و غيرت داشتند. همين چند ماه پيش داغدار برادرم 
بوديم كه به خاطر نارسايي كليه ها به رحمت خدا رفت كه 
حاال علي هم شهيد شد. او انسان محترمي بود. علي نسبت 
به خانواده و دوس��تان مهربان بود. خادم��ي اهل بيت)ع( 
بزرگ ترين افتخار زندگي او اس��ت. برادرم 40سال است 
در هيئت مهدوي استان سيستان و بلوچستان حضور فعال 
داشت. علم كش مسجد و هيئت بود. شايستگي هايش زياد 
بود. به كمك مردم مي رفت و دس��ت همه را مي گرفت. تا 
روزي كه شهيد شد، نه خستگي كار را مي فهميد و نه كسي 

را اذيت مي كرد. خيلي مظلوم بود. من هنوز هم شهادتش 
را باور نكرده ام.«

  اسباب بازي هاي دوران كودكی
او در ادامه مي گويد: »برادرم متولد1364 بود و 38س��ال 
داشت. ايشان متأهل و دو فرزند دارد، يك دخترشان كالس 
هفتم و دختركوچكش سوم دبستان است. علي پاسدار تيپ 

110سلمان فارسي بود. عالقه زيادي به خدمت در استان 
داش��ت. از دوران كودكي عالقه زيادي ب��ه لباس نظامي 
داش��ت. خوب به ياد دارم كه خواهرم ك��ه در خياطي كار 
مي كرد، براي علي لباس نظامي دوخت، حتي برادر ديگرم 
براي او يك اسلحه كوچك چوبي درست كرد و همه اينها 

شد اسباب بازي هاي دوران كودكي علي. «

گفت و گوي »جوان« با برادر شهيد پاسدار علي بيك وارازي از شهداي جمعه خونين زاهدان 

عجيب دلبسته رفقاي شهيدش بود

  مبينا شانلو
نفيسه زارعي از اهالي قلم و رسانه است كه نويسندگي را به صورت جدي از حدود 10سال قبل و با داستان هاي كوتاه 
و شعر آغاز كرد. بيش�تر تمركز نگارش�ي اش به دليل عالقه به حوزه پژوهش، صرف تحقيق دانشگاهي به ويژه در 
حوزه ادبيات داستاني و ادبيات پايداري و شعر فارسي شد و در عين حال به نگارش داستان هاي كوتاه براي برخي 
رسانه ها اقدام كرد، اما نخستين اثر جدي اين نويسنده با ژانر ادبيات دفاع، كتاب »دوبنده خاكي« است؛ كتابي كه به 
زندگي شهيد پهلوان اصغر منافي زاده مي پردازد. به بهانه رونمايي از اين كتاب كه چندي پيش به همت فدراسيون 
كشتي در خانه كشتي شهيد صدر زاده، كمپ تيم هاي ملي شهيدسليماني برگزار شد، با نويسنده  اثر نفيسه زارعي 

همكالم شديم.

نهادهای ورزشی می توانند شهداي 
ورزش�كار را ب�ه عن�وان الگ�وي 
حقيقي معرف�ي كنند ت�ا الگوهاي 
بدلي كه به واسطه ورزش سلبريتي 
ش�دند و عليه مناف�ع و امنيت ملي 
در اي�ن روزه�ا اق�دام مي كنن�د، 
جرئت عرض اندام نداش�ته باش�ند

  لباس مقدس سپاه 
واگويه هاي برادر شهيد به روزي مي رسد كه برادرش 
با افتخار لباس سپاه را به تن كرد: »برادرم خيلي زود 
وارد بسيج شد. حدود 20سال در بسيج فعاليت كرد. 
كمي بعد و پس از گذراندن دوره ها و مراحل مختلف 
علي با عشق لباس مقدس سپاه را پوشيد. علی بسيار 
مطيع امر رهبري بود. خالصانه خدمت مي كرد. در 
طول يك ماه 25روز در مرز حضور داشت. ما زياد او 
را نمي ديديم. از آن پن��ج روزي كه به خانه مي آمد، 
س��هم من از ديدار و همكالمي با او نيم ساعت بود. 
در ايام اربعين او دو سه شب براي علم كشي مسجد 
خودش را مي رس��اند اما امس��ال توفيق داشت كه 
10روز اول محرم را در هيئت حضور داش��ته باشد. 
تا زمان ش��هادتش نديدم و نش��نيدم كه از شرايط 
كاري اش بگويد. هيچ وق��ت از وضعيت خدمتش و 
ش��رايط منطقه صحبتي نمي كرد. من 10سالي از 
او بزرگ تر بودم. يك بار نش��د پيش من به حساب 
درددلي و بزرگ ت��ري بخواهد گالي��ه اي كند يا از 
س��ختي كارش بگويد، حتي در مورد شهادت هم با 
من صحبتي نمي كرد. عشق او به امام حسين)ع( و 
امام زمان)عج( و رهبر باعث ش��ده بود لب به شكوه 

باز نكند.«
  التماس دعاي شهادت 

برادر شهيد در ادامه مي گويد: »علي قبل از شهادت 
به قم، جمك��ران و مش��هد رفت و وقتي بازگش��ت 
ش��هادت قس��متش ش��د. دو مرحله هم پياده روي 
اربعين نصيبش شد. ايش��ان ارادت زيادي به شهدا 
داشت. لپ تاپش را كه نگاه مي كردم، پر بود از تصاوير 
شهدا. تمام عكس هاي رفقاي شهيدش را جمع آوري 
كرده بود. هميش��ه از همس��ر و بچه هايش التماس 
دعاي شهادت داشت. همس��رش به علي گفته بود:  
بچه ها كوچك هستند اما برادرم در پاسخ همسرش 
از امام حس��ين)ع( ياد كرده و گفته بود: » به ياد امام 

حسين)ع( باشيد، ايش��ان همه زندگي اش را، همه 
فرزندان و برادرانش را و بهتري��ن اصحابش را در راه 
اسالم داد. خدا هست، پس بعد از شهادت من نگراني 
نداشته باشيد. او شهادتش را باور داشت. ان شا ءاهلل كه 

شفيع ما هم باشد.«
  تك تير انداز 

برادرانه هاي محسن بيك وارازي به نحوه شهادت 
برادرش مي رس��د، به جايي كه ديگر روايت كردن 
از آن لحظات س��خت ترين كار دنيا مي ش��ود، اما 
هر طور كه است رس��التش را به پايان مي رساند و 
مي گويد: »روز جمعه بود. خانه بودم كه خبر دادند، 
زاهدان درگيري ش��ده اس��ت. گويا بعد از ش��روع 
ناآرامي به علي پيام داده بودند درگيري شده است. 
او و همرزمانش هم خودشان را به محل مورد نظر 
مي رسانند، اما تك تيرانداز از خدا بي خبر از باالي 
دو طبقه قلب او را نشانه گرفته و وی را به شهادت 
رسانده بود. به س��ه نفر از همكارانش هم كه پشت 
سر ايشان بودند، تركش اصابت كرده بود. آنها بعد 
از دور روز بس��تري در بيمارستان ترخيص شدند. 
الحمدهلل مراسم تش��ييع و تدفين شهداي جمعه 
خونين زاهدان با شكوه خاصي برگزار شد. بچه هاي 
سپاه سلمان و همرزمان شهيد برايش سنگ تمام 

گذاشتند.«
  فداي حسين)ع( 

اين برادر ش��هيد در پايان به حوادث سيستان اشاره 
مي كند و مي گويد: »ش��هدا جان شان را براي مردم و 
نظام دادند تا ناامني نباش��د. در ناامني و آشوب هايي 
كه معاندان نظام ايجاد مي كنند، مردم دچار دشواري 
مي شوند و شرايط زندگي براي شان سخت مي شود. 
برادرم به شهادت رسيد اما من راه او را ادامه مي دهم. 
تا آنجا كه نياز باشد با خونم در خدمت نظام و رهبري 
هس��تم. ما تابع واليت هس��تيم و برادرم فداي امام 

حسين)ع( و اهل بيت)ع( شد. 
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