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88498481ارتباط با ما

 ايده كتاب چگونه شكل گرفت؟ انگيزه شما 
در اين خصوص چه بود؟

هميشه اين دغدغه را داشتم كه يك الگوي شهيد 
معلم براي خود ترسيم كنم. در مراحل بعدي با توجه 
به فعاليت هاي انقالبي ش��هيد بي طرفان در زمان 
طاغوت، مي خواستم يك اشاره اي هرچند گذرا به 
آن دوران داشته باشم و براي نوجواني كه امروز تاريخ 
پهلوي را برايش تطهير و تحريف مي كنند، واقعيات را 
بيان كنم. من با دانش آموزان مختلفي سروكار داشتم 
و دارم كه به خاطر داده هاي غلط اينستاگرامي، به 
گونه اي جانباز اين جنگ مجازي شده اند. از طرف 
ديگر هم ترك فعل يا كم كاري برخي مسئوالن به 
خصوص در دهه 90 باعث شده دست دشمن براي 
اين جنگ بازتر شود. يكي از دغدغه هاي اصلي من 
اين بود كه بگويم اصل انقالب اين است، آرمان هايش 
از اول اي��ن بوده، هس��ت و ش��هدايش به خصوص 
مسئوالن شهيدش اينطوري اند و اينطوري زندگي 
كرده اند. اگر كسي مسئول شده و خوب عمل نكرده، 

اين را به پاي انقالب ننويسيد. 
چقدر توانستيد شهيد بي طرفان را در كتاب 

براي مخاطب بشناسانيد؟
تا جايي كه توان داشتم، تالش كردم مصاحبه هاي 
مختلف��ي را از برهه ه��اي مختلف زندگي ايش��ان 
جمع آوري كنم. با اين حال فكر مي كنم، تنها توانستم 
كليتي از سبك زندگي شخصي و مديريتي ايشان را 

به نمايش بگذارم. 
تأليف كت�اب وقتي باب�ا رئيس ب�ود، چه 

سختي هايي داشت؟

يادم است وسط هاي كار چند بار به خود گفتم كه اين 
ديگر آخرين كار دفاع مقدسي من خواهم بود! خب 
شما تصور كنيد چندين ساعت مصاحبه، هماهنگي 
مصاحبه، اينك��ه بعضي ها به خاط��ر مصاحبه هاي 
بي سرانجام دفعات پيشين حاضر به مصاحبه نبودند 
يا اميدي به چاپ كتاب نداش��تند؛ بعضي ها مريض 
بودند و نمي توانس��تند مصاحبه كنند. پياده كردن 
ص��وت مصاحبه ه��ا و تايپ كردن آن ك��ه خود كار 
طاقت فرسايي است. همه اينها را به شوق اينكه يك 
اثر مخاطب پسند و اثرگذار در جامعه و به اميد اينكه 
شهيد در زندگي دنيوي و اخروي دستگيري ات كند، 
انجام مي دادم. حاال بعد از ن��گارش هم چندين بار 
مي گفتند، مثاًل بعضی از جاه��ا به دليل اينكه مورد 
سوءاستفاده قرار نگيرد، بايد حذف و اصالح بشود و... . 
بعد از ردكردن همه اين خان ها، تازه رسيدم به مرحله 
تأييد نظر خانواده شهيد كه مثاًل بعضي مي گفتند، 
اين ش��خصيت هاي خيالي را از كجا آوردي؟ خب 
من بنا نبود زندگينامه بنويس��م. در رمان هم كلي 
تخيل و برخي شخصيت هاي خيالي به داستان اضافه 
مي شوند تا جنبه هايي از زندگي شهيد را به شكلي كه 
نوجوان پس نزند، نشان بدهند؛ در عين اينكه صداقت 
در بيان ويژگي هاي شخصيتي و زندگي شهيد رعايت 
شود، خب مي گفتند، ش��ما بايد عين مستندات را 
مي نوش��تيد. نهايتاً مدتي هم طول می كشيد تا ما 

توانستيم تأييديه هاي آنها را بگيريم. 
مهم تري�ن ويژگ�ي اي�ن اث�ر را در چ�ه 

مي دانيد؟
زبان ش��يرين و طنزگون��ه اين كتاب ك��ه مطابق با 

دنياي بي غل و غش كودكي و نوجواني است به نظرم 
مهم ترين ويژگي اين اثر است كه سعي كردم از آن 

براي جذب مخاطب بهره بگيرم. 
چ�ه س�ال هايي از دوران زندگي ش�هيد 

بي طرفان در اين اثر روايت مي شود؟ 
اصل داستان مربوط است به اوايل سال 65 تا شهادت 
ايش��ان كه در دي م��اه همان س��ال رخ مي دهد، اما 
شخصيت اول داستان مهدي بي طرفان، پسر شهيد 
است. طي اين س��ال ها حوادثي را كه درباره گذشته 
فعاليت هاي پدرش از بزرگ ترها و اطرافيانش شنيده 
است، اعم از دوراني كه در سپاه دانش زمان پهلوي در 
روستاي دورافتاده تبريز فعاليت داشته يا برهه هايي كه 
به فعاليت هاي انقالبي و مبارزه با پهلوي در قم پرداخته 
و بع��د از انقالب هم در س��مت هاي مختلف فعاليت 

داشته را براي ما به طور مختصر روايت مي كند. 
سير محتوا بيشتر مرتبط با مديريت انقالبي شهيد 
علي بي طرفان در س��مت رئيس منطقه2 آموزش 

و پرورش قم است. سبك زندگي س��اده ايشان كه 
با موتور گازي ب��ه اداره و جاهاي ديگ��ر رفت و آمد 
مي كند، همين باعث تمس��خر پس��رش مهدي در 
مدرسه مي شود. يك ش��خصيت مقابل مهدي هم 
در مدرسه است به نام حس��ن. پدرش قاضي است 
و از آنهايي كه اهل سوء اس��تفاده از مسئوليت شان 
هستند و اينجا آن درگيري داستاني پيش مي ايد كه 
هم در بيرون و هم در درون، ذهن مهدي را به خودش 
مش��غول مي كند كه باالخره رئيس بايد چه طوري 
باشد؟ الزم به ذكر است منابع اسنادي و تأليف اين 
اثر بيشتر شفاهي بود و از طريق مصاحبه با خانواده و 

همكاران شهيد به دست آمد. 
چرا نام »وقت�ي باب�ا رئيس ب�ود« را براي 

كتاب تان انتخاب كرديد؟
من اول اسم »بچه رئيس« را براي اين كتاب انتخاب 
كرده بودم، ول��ي بعد بنا بر مالحظاتي اس��م عوض 

می شود و با توجه به حوادث كتاب كه در دوران خاص 
و طاليي انقالب و دفاع مقدس اتفاق مي افتد، اين نام 
برايش انتخاب می شود. »وقتي بابا رئيس بود« يك 
اشاره خاصي دارد به زماني كه سبك زندگي عمده 
مسئوالن هم س��طح با توده مردم بود و مردم ميان 
گرفتاري ها، مشكالت زندگي و رنج هاي تحميلي آن 

دوران احساس غربت نمي كردند. 
نكته پاياني. 

از اول انقالب تا امروز اين شهدا بودند كه كشورمان 
را از دل اي��ن همه بالياي مختلف به س��المت عبور 
دادند. اعم از شهداي زنده و شهدايي كه جسم شان 
پيش ما نبود. بعد از اين هم همين خواهد بود. ما تا 
وقتي به شهداي مان، به مرام شان و آرمان  هاي شان 
بها مي دهيم و روي آنها س��رمايه گذاري مي كنيم، 
مملكت را بيمه كرد ه ايم و از رس��انه شما براي اين 

همكالمي سپاسگزارم. 

گفت و گوي »جوان« با نويسنده كتاب »وقتي بابا رئيس بود« 
با الهام از سبك زندگي شهيد علي بي طرفان

آن رئیس با موتور گازي 
به اداره مي رفت!

 »وقت�ي باب�ا رئيس ب�ود« يك اش�اره 
خاصي دارد به زماني كه س�بك زندگي 
عم�ده مس�ئوالن هم س�طح ب�ا توده 
مردم ب�ود و م�ردم مي�ان گرفتاري ها، 
مش�كالت زندگي و رنج ه�اي تحميلي 
آن دوران احس�اس غرب�ت نمي كردند

يادكرد

   صرف نظر از سفر به انگليس
شهيد چهرقاني از استان مركزي به جبهه آمده بود. از همان بدو ورودش همه او 
را جواني باهوش و شجاع می ديدند كه با تمام وجود براي دفاع از اسالم و ميهن 
قدم به جبهه گذاشته بود. اكبر يكبار امتحانش را در جريان مبارزات انقالبي پس 
داده بود و با حضور در جبهه خود را براي آزموني ديگر آماده مي كرد. قبل از انقالب 
تصميم گرفته بود، به انگلس��تان برود و برنامه ريزي هاي الزم را هم براي اين كار 
كرده بود، به طوري كه منزلي را در انگليس اجاره ك��رد و اجاره بهاي آن را هم از 
قبل پرداخت كرده بود. همين كه خود را براي رفتن آماده مي كرد، حركت هاي 
انقالبي مردم عليه رژيم پهلوي شروع و اوج گرفت و او را در آخرين لحظات از رفتن 
منصرف كرد. اكبر مبارزه با طاغوت را بر تحصيل بر انگلستان ترجيح داد و همواره 

مي گفت: »تا پيروزي انقالب اسالمي اين آب و خاك را ترك نخواهم كرد.«
با شروع جنگ تحميلي جزو اولين نفراتي بود كه خود را به جبهه رساند. زماني كه 
دشمن بعثي شهرهاي جنوبي كشور را مورد تجاوز قرار داد، بدون معطلي و مكث 
راهي جبهه شد. او از قبل از گروه شهيد چمران آموزش هاي نظامي را ديده بود و 

از آمادگي الزم جهت دفاع از كشور برخوردار بود. 
   شهادت در كنار دكتر

هفتم مهر ۱۳59 همراه ش��هيد دكتر چمران به خوزس��تان رف��ت و رزمش را با 
دش��من در س��تاد جنگ هاي نامنظم آغاز كرد. عمر حضور او در جبهه ها كوتاه 
بود و خيلي زود مزد مجاهدت هايش را گرفت. او كه يار و همراه هميشگي شهيد 
چمران و در ميدان نبرد محافظ او نيز محسوب مي شد، در 26 آبان ۱۳59 )شب 
تاسوعاي حسيني( در حالي كه در اطراف سوس��نگرد به همراه دكتر چمران در 
محاصره تانك هاي دشمن قرار داشت، از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
و به شهادت رسيد. شهيد چمران پس از شهادت اين يار وفاداردل نوشته زيبايي 
در رثاي او نوشت كه قسمتي از آن به ش��رح زير است: »اكبر! به خاطر داري كه از 
من گله مي كردي كه چرا ديگران را با خ��ود به جنگ مي برم و تو را نمي برم؟ آخر 
تو را دوست داشتم و نمي خواستم تو را به منطقه خطر ببرم، مي دانستم كه براي 
محافظين من و همراهانم خطراتي بزرگ وجود دارد و اكراه داش��تم كه دوستان 
دلبندم را به خطر بيندازم، تو فكر مي كردي كه تو را به قدر كافي دوست نمی دارم، 
درحالي كه بين جوانان بيش از حد، به تو ارادت داشتم.اكبر! تو مي داني كه هركس 
محافظ من ش��د، در صحنه هاي خطر، آماج تي��ر بال گرديد؛ »ناص��ر« فداكارم، 
»حجازي« كاردانم و »محسن« عزيزم كه محافظ من شدند، هر يك به ترتيب از پا 
درآمدند. من ديگر نمي خواستم محافظي براي خود بگيرم، معتقد بودم كه خداي 
بزرگ كفايت مي كند، اما تو اصرار مي كردي و مرا تنها نمي گذاشتي و مي خواستي 
هميشه با من باشي و با جان خود از من محافظت كني و در اين راه، الحق به عهد 

خود وفا كردي... .«
مقام معظم رهبري نيز كه آن روزها در سوس��نگرد حضور داشتند، در خاطراتي 
شهيد چهرقاني را چنين توصيف مي كند: »الطلوع 26 آبان ماه بود، شب عمليات 
جزء شب هاي خاطره انگيز من است. شب عجيبي بود. من بودم، چمران و سرهنگ 
س��ليمي و جوان ديگري به نام اكبر كه از محافظان شهيد چمران بود. يك پسر 
شجاع، خوش روحيه، متدين و جوان برازنده اي كه فرداي همان روز كنار چمران 

شهيد شد... .«

   آرمان شريف
قبل از اينكه بخواهد محافظ دكتر مصطفي چمران شود، دكتر به او گفته 
بود من ديگر نيازي به محافظ ندارم؛ محافظان دكتر همه ش�هيد شده 
بودند و او نمي خواست اكبر چهرقاني نيز به شهادت برسد. اكبر را خيلی 
دوست داشت و مي دانست بودن با او چه خطراتي را متوجهش مي كند، 
ولي ش�هيد چهرقاني تصميمش را گرفته بود، او مي خواست از شهيد 

چمران محافظت كند. 

محافظت از چمران را 
بر تمام كارهاي ديگر مقدم مي دانست

شهيد اكبر چهرقاني، عشقي 
كه به شهيد مصطفي چمران داشت

   مبينا شا نلو
فاطمه تقي زاده نويسنده كتاب »جنگ پرمالت« دانشجوي 
ادبيات نمايشي اس�ت كه حدود ۱۵سال به  صورت حرفه اي 
نويس�ندگي مي كند. تخصص اصلي اش نگارش طنز است. 
اولين تجرب�ه تقي زاده ب�راي نگارش كتاب، س�فرنامه بود. 
وي اولين سفرنامه طنز اربعين را سال ۹۵ نوشت؛ »جوادي 
كجايي؟« در چند جشنواره داخلي و بين المللي رتبه آورد 
و در سال ۹۸ به  صورت كتاب چاپ و منتشر شد. ايشان در 
حال حاضر پنج كتاب دارد. دو كتاب كه با زبان طنز به نگارش 
درآمده و زبان س�ه كت�اب ديگر جدي اس�ت. كتاب جنگ 
پرمالت، هميشه سرباز، مادرلند، جوادي كجايي و مالباجي 
در دست چاپ است. در اين مجال كوتاه، تقي زاده به معرفي 
كتاب »جنگ پرمالت« مي پردازد؛ رزمنده اي كه با شغل بنايي 

در جنگ حاضر شده و هر كاري مي كند تا ديده شود!
     
   حسين پاينده يا حسين مالت

زمستان سال ۱۴00 بود. در جلسه خاطره گويي طنز رزمندگان 

كه آقاي پاينده مهمان جلس��ه بودند و چندخاطره طنز تعريف 
كردند، نگارش كتاب پيشنهاد و تابس��تان ۱۴0۱ كتاب چاپ 
ش��د. حس��ين پاينده، ملقب به حس��ين مالت از رزمنده هاي 
لشكر ۱۷علي بن ابی طالب قم اس��ت كه سال هاست به صورت 
خودجوش خاطرات طنزش را در مجالس و محافل مختلف بازگو 
مي كند. يكي از ويژگي هاي ذاتي او ش��وخ  طبعي و نمكي بودن 
شخصيتش اس��ت. قمي ها عموماً طناز و ش��وخ  طبع هستند و 
آقاي پاينده هم از اين جمع مستثني نيست. در بيشتر لحظات 
و موقعيت هاي حساس تاريخي انقالب و جنگ حضور داشته و 
طنازي كرده است و اين از بزرگ ترين داليلم براي پرداختن به 

اين سوژه بود. 
   نعل به نعل و عين به عين

با توجه به اينكه كتاب ويژه گروه س��ني نوجوان و جوان اس��ت، 
زبان طنز را براي نوش��تن انتخاب كردم؛ خود سوژه هم قابليت 
پرداخت طنز را داش��ت. كتاب نعل به نعل و عين به عين خاطرات 
حسين پاينده است كه در قالب زندگينامه طنز به  نگارش درآمده 
و در »جنگ پرمالت« از كودكي تا زمان حال اين رزمنده روايت 

شده است. مهم ترين ويژگي كتاب، شخصيت طنز آقاي پاينده و 
اتفاق هاي كميك و خنده داري است كه خلق كرده و آقاي پاينده 
عاشق ديده شدن و معروف ش��دن بود و همين مسئله باعث  شد 
دست به كارهاي عجيب و غريبي بزند. اين خصوصيت در كودكي 
آقاي پاينده خالصه نشده و در جواني و بزرگسالي نيز ادامه دارد. 

   مالت و جنگ !
پژوهش كتاب حدود سه ماه طول كشيد. همزمان نگارش كتاب 
هم شروع ش��د و حدود پنج ماه طول كشيد. مخاطب اين كتاب 
گروه سني نوجوان، جوان و همه كساني اند كه عالقه مند به طنز 
و دفاع مقدس هستند. اسم كتاب برگرفته از مالت و جنگ است. 
حسين پاينده به واسطه شغل بنايي اش در جنگ به حسين  مالت 
معروف بود و به همين دليل اسم كتاب »جنگ پرمالت« شد تا 
گوياي شخصيت و موضوع كتاب باش��د. كتاب، روايت طنزي از 
زندگي رزمنده اي اس��ت كه از پايين ش��هر قم داوطلب مي شود 
تا به جبهه برود.  در جبهه در واحد تداركات مش��غول مي شود و 
براي بزرگ ترين هدف زندگي اش يعني »معروف شدن« به هيچ 

شيطنتي »نه« نمي گويد! 

معرفي كتاب »جنگ پرمالت« از زبان نويسنده اثر

بّنايي كه عالقه زيادي به معروف شدن داشت!

جدول

پاسخ جدول شماره 662۹

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6630

از باال به پايين
   ۱- رئيس جمهور امريكا در جنگ جهانی دوم- دومين شهر بزرگ انگليس   2- تنگه بين سيبری و آالسكا- گدازه 
آتشفشانی   ۳- آقای آلمانی- پنس- يرنا- بنده و شما   ۴- چرك دست- خاصيت هوای گرمسيری- بزرگ ترين 
قمر سيارۀ زحل   5- از بخش های اوس��تا- برآمدگيهای باريك برگ گياه- خش��مگين   6-  فلز- اجباركردن- 
كجاست   ۷- دمل و جوش های ريز بدن- بيماری عفونی خطرناك- وسيله انتقال آب   8- سلطه و نفوذ- پيامبر 
قوم يهود- مراسم- خاشاك   9- بازيكن اسپانيايی منچستريونايتد- ناميده شده- فروشگاه فرنگی   ۱0- عيب و 
عار-  كركس- سگ فضانورد   ۱۱- زندانيان جنگی- جمع نفوس- برافروخته   ۱2- التهاب شديد كبد- اثری از پير 
كرنی- خرس آذری   ۱۳- راه نافرجام- پارچه كهنه- ناحيه حكمرانی- عالمت مفعول   ۱۴- كتاب ابن بابويه- نفی 

بلد   ۱5- بيماری نرمی استخوان                     - كالبدشكافی

   از راست به چپ
  ۱- تظاهرات- تخلص شعری حاج مالهادی سبزواری   2- موفق در انجام كاری- مهد تمدن   ۳- رايگان- چراغ 
روغن سوز- تكرار شونده- غذای نذری   ۴- پشت سر- از گروه های خونی- آب تازی-  بيماری اختالل عمل كليه ها 
  5- پيوند- كشوری در شكم آفريقای جنوبی-  از فروع دين   6- س��از زهی كهن- شهری در استان البرز- قيم 
  ۷- تاريخ ميالدی- نماد چس��بندگی- تصديق انگليسی   8- پارچه پنبه ای سفيد- باالس��ر   9- دريا- پدر 
ادريس نبی- قهرمان رمان بربادرفته    ۱0- نشاط- عنصر شيميايی فلزی كمياب- رقص سنتی برزيلی ها   ۱۱- 
آهن ربا- سلطنتی- مسافت طی شده در واحد زمان   ۱2- تئاتر- هرگز عرب- پسوندخريدار- منظره   ۱۳-گاو 
دم بريده- شاخه نازك- رسا- هنرپيش��ه هاليوودی با نام جانی   ۱۴- شيره درخت بلوط- دانه های ريز و لعابدار با 

مصرف دارويی   ۱5- شهری بين تبريز و زنجان- زبان رسمی كشور آرژانتين  

جدول سودوکو
ارقام ۱تا ۹ را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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 ر و ي د ك  ن ا ت س ر ا م ي ب 1
 ا  م ا ي ق  ج ن ر ا  د س ا 2
 س ر  ر ا م ت  هـ ي س ن  ر ي 3
 و ا گ  ل ا و ح ا  ت ي م  ر 4
  د ا م  ر ك م  ن ا ل د ي ن 5
 ر  م ش ق  ل  ل ا ن  ا ك م 6
 ا د  ت ل ك  ل خ ن  د و ر و 7
 د و د ع م  ل ل م  س و م ا ن 8
 ي ر ا ل  ر ا هـ  ش و د  ن ي 9
 و ا ل  ا ن م  ب  د ل ب  خ 10
 گ ن ا ب ل گ  م ل ب  ي د ج  11
 ر  ن و ت  ر ا ك ا ن  ن ي ط 12
 ا پ  ت هـ ب ا  ا ن ز ا  ر ل 13
 ف و ص  ا ر و ش  د و هـ ي  ا 14
 ي ك م ر ب ي ي ح ي  ل و ا ر ق 15
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   صغري خيل فرهنگ 
»وقتي بابا رئيس بود« يكي از كتاب هايي است كه با مشاركت ستاد ملي كنگره شهداي استان قم در حاشيه اين كنگره رونمايي شد. تقي شجاعي، 
نويسنده كتاب كار نوشتن را از سال ۱3۹2و به شكلي خودجوش و تجربي آغاز كرد و بعد از چاپ چند جلد كتاب به وقتي »بابا رئيس بود« رسيد. 
اين كتاب روايتي از پسري كه پدرش رئيس يكي از نهادهاي مهم جمهوري اسالمي در اول انقالب است و اين پسر از يك طرف می خواهد پُز رئيس 
بودن پدرش را بدهد و از طرف ديگر سبك زندگي پدرش طوري است كه پزدادني نيست. در ادامه همكالمي مان با تقي شجاعي به زندگي شهيد 

علي بي طرفان مي پردازيم كه سرگذشت او بهانه نوشتن اين كتاب رمان گونه را فراهم آورده است.


