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مقام معظم رهبري براي كتاب»س�رباز 
كوچك امام« شما تقريظ نوشتند. اين 
كتاب با استقبال خوبي در جامعه مواجه 
شد. جشن 100هزار تايي شدن تیراژ آن 
هم اخیراً در نمايشگاه كتاب برگزار شد. 
چه عواملي را در اس�تقبال خوب از اين 

كتاب مؤثر مي دانید؟
مي توان گفت مجموعه عواملي دست به دست هم 
دادند تا كتاب مورد اس��تقبال قرار گيرد. اول اينكه 
محتواي يك اثر بايد كشش و جاذبه داشته و حامل 
پيامي تأثيرگذار باشد. نبايد انتظار داشت كتابي كه 
حرفي براي گفتن ندارد، مورد استقبال قرار گيرد. 
نكته ديگر اينكه نگارش و به هم پيوستگي اتفاقات 
كتاب، تعليق هايي كه در اثر به وجود مي آيد و ريتمي 
كه در ذهن خواننده توليد مي كند بايد متناسب و 

براي خواننده جذاب باشد. 
 نكته ديگر اينكه شما اگر يك كار خوب را با صبر و 
حوصله فراوان توليد كنيد اما به خوبي معرفي نشود، 
طبيعي اس��ت كه مخاطبان از آن اطالع نداش��ته 
باشند و مورد اس��تقبال قرار نگيرد. كتاب، كااليي 
فرهنگي است، هر كااليي كه به بازار عرضه مي شود 
بايد مخاطب متوجه وجود آن كاال شود تا اقدام به 
تهيه اش كند. اين ش��انس را بسياري از كتاب هاي 
ما ندارند و ديده نمي شوند. كما اينكه درباره همين 
كتاب هم اينطور شد. اين اثر سال 91 توليد شد. الحق 
و االنصاف دوستان صاحبنظري كه از كارشناسان 
حوزه ادبيات پايداري هستند بعد از مطالعه اثر نمره 
خوبي به كار دادند اما چون مؤسس��ه پيام آزادگان 
كه ناش��ر كتاب بود، در مهجوريت و مظلوميت كار 
خود را انجام مي داد توليداتش آنطور كه بايد و شايد 
شناخته شده نبود، لذا خيلي از مخاطبان اصالً اطالع 
نداشتند كه چنين كتابي به بازار آمده است. بعد از 
اينكه حضرت آقا تقريظ ويژه اي بر كتاب نوشتند و 
لطف خاصي به مهدي طحانيان ابراز كردند، مخاطب 

مطلع و راغب شد كه كتاب را مطالعه كند. 
نكته بسيار مهم ديگر اينكه صرف نظر از تمام موارد 
عنوان شده بايد بگويم تا خدا نخواهد اتفاقي نمي افتد. 
اگر تمام اين عوامل دست به دست هم مي دادند اما 
خدا نمي خواست بار ديگر حماسه مهدي طحانيان 
در اس��ارت زنده ش��ود، هيچ قدمي از قدم برداشته 

نمي شد. 
چطور ش�د نوش�تن اين كتاب به ش�ما 

پیشنهاد شد؟
س��ال 87 م��ن در معاونت پژوهش مؤسس��ه پيام 
آزادگان مش��غول كار بودم. اين مؤسسه تنها مركز 
متولي امور فرهنگي آزادگان كل كش��ور اس��ت و 
آزادگان عزيز به اي��ن مجموعه رفت وآم��د دارند. 
آقاي طحانيان هم به آنجا رفت وآمد داشت. مسئول 
پژوهش مؤسسه در اين رفت و آمدها، خاطرات نابي 
از زبان ايشان مي شنود و او را مجاب مي كند كه پاي 
ضبط صوت ما بنشيند و خاطراتش را بازگو كند. در 
مؤسسه من اولين كسي بودم كه توفيق نشستن پاي 

صحبت هاي آقاي طحانيان را داشتم. 
چقدر زمان برد و كار تدوين كتاب چگونه 

انجام شد؟
من 161جلسه با آقاي طحانيان گفت وگو داشتم. 
از اين جلسات350س��اعت صوت جمع آوري شد 
كه به دو بخش قابل تقس��يم بودند؛بخشي مربوط 

به خاطرات آق��اي طحاني��ان از كودكي خودش تا 
دوران اسارت و بعد از آن بود و بخش ديگر مربوط به 

بازخواني كتاب و برطرف كردن ايرادات آن. 
بخش اول، ظرافت هاي خيلي زيادي داشت. بعد از 
اتمام اين فاز شروع به تدوين اين بخش كردم. سه بار 
كتاب را بازنويسي كردم تا به نتيجه مطلوب نزديك 
شوم. بعد از هر بازنويسي،كتاب را براي آقاي طحانيان 
 خواندم تا ابهامات آن را رفع كند. سؤاالتي هم حين 
نگارش براي من به وجود  آم��د كه در اين مرحله به 
آنها پاس��خ  دادند. در بعضي جاها برداشت درستي 
از گفته هايشان نداش��تم كه الزم بود اصالح شود. 
آنها مطرح و تصحيح مي شد. شايد جالب باشد كه 
بگويم از يكي از دوستاني كه صوت ها را پياده مي كرد 
خواستم با استفاده از سيستم نرم افزاري كه داشتند 
بگويند تعداد سؤاالت من از آقاي طحانيان چه تعداد 
بود. ايشان هم گفت من 38هزار سؤال از مصاحبه 
شونده پرس��يده ام. 38هزار سؤالي كه سطرسطر و 

جمله به جمله اين كتاب را كامل كرد. 
همكاري آقاي طحانیان با شما در جريان 

نگارش كتاب چطور بود؟
واقعاً همكاري آقاي طحانيان خوب بود. روزي نبود 
كه من از ايشان درخواست كنم كه براي مصاحبه 
بيايند و ايشان بهانه براي نيامدن بياورند. ضمن آنكه 
در بازخواني متن هم همكاري خوبي داشتند. سؤاالت 
من شامل بسياري از جزئيات هم مي شد كه پاسخ به 
آنها خيلي صبر و حوصله مي خواست تا بتوانم مطلب 
اصلي را از دل پاسخ ها استخراج كنم اما يادم نمي آيد 
حتي بعد از ساعت ها پرس��ش و پاسخ  ايشان را كم 
حوصله و خسته و كسل ديده باشم. خيلي با حوصله 
توضيح مي دادند و هميشه مي گفتند مستمع صاحب 
سخن را بر سر ذوق آورد. مي گفتند اينطور كه شما 
با دقت و حوصله مي پرسيد من خودم بيشتر تشويق 

مي شوم كه ماجرا را كامل بيان كنم. . 
اخیراً يكي از س�ايت هاي بیگانه درباره 
اين كتاب مطالبي مغرضانه نوش�ت. از 
جمله اينكه اين كتاب س�ندي است بر 
اينكه در ايران كودكان را به زور به جبهه 
اعزام مي كردند. كتاب از رانت تبلیغاتي 
برخوردار بود يا اينكه بیشتر رايگان اهدا 

شد؟ پاسخ شما به اين مطالب چیست؟
بله فكر مي كنم 25 فروردين ماه بود كه در س��ايت 
راديو زمانه كه ظاهراً از آمس��تردام هلند بارگذاري 
مي شود، مطلبي عليه كتاب منتشر كرد. اين دومين 
اتفاق خوش��ايندي بود كه براي اين اثر افتاد و من 
برايش نماز شكر خواندم. اولين نماز شكر را زماني 
بجا آوردم كه باخبر شدم حضرت آقا كتاب را خوانده 
و بر آن تقريظ نوشتند. مهم ترين وجه اين ماجرا برايم 
اعالم رضايت ايشان از كتاب بود. اين اتفاق در ايامي 
افتاده بود كه متأسفانه خيلي ها آگاهانه و ناآگاهانه 
خاطر ايشان را مكدر مي كردند. حاال در اين شرايط 
با بضاعت اندك من و به پشتوانه خدا و اخالص آقاي 
طحانيان لبخند رضايتي بر لب ايشان نشسته بود؛ 
لبخندي كه اميدوار بوديم رضايت امام زمان)عج( 

را در پي داشته باشد. 
خبر درج مطلب راديو زمانه من را واقعاً خوش��حال 
كرد. هم امام راحل و هم حضرت آقا بارها فرمودند 
جايي كه دش��من از ما تعريف كرد بايد بدانيم كه 
كارمان ايراد دارد و هر جا دشمن از دست ما عصباني و 

خشمگين شد، نشانه اين است كه ما آنجا قدم هايمان 
را درست برداشتيم. 

به لطف خدا تير مهدي طحاني��ان به هدف خورده 
است و دش��منان نظام و انقالب اس��المي از بر مال 
شدن يكي ديگر از حقايق  ارزشمند انقالب و دفاع 
مقدس عصباني شده اند. مشخص است كه ما نبايد 
انتظار داشته باشيم كه از ما تعريف كنند اما نكته اي 
كه بايد اشاره كنم اين است كه حتي نويسنده اين 
متن به خودش زحمت نداده اس��ت ك��ه كتاب را 
يك بار بخواند. من از او دعوت مي كنم اين كتاب را 
بخواند. چون اگر آن را مطالعه مي كرد، نمي نوشت 
اين كتاب سندي است كه در ايران كودكان را به زور 
به جبهه مي بردند. در صفحات مختلف كتاب مكرر 
آمده است كه ايشان با خواهش و تمنا و حتي گريه 

موفق شد موافقت مسئوالن را براي اعزام به جبهه 
بگيرد. سراسر 50 روز رزم مهدي طحانيان در جبهه 
و بعد هم آغاز اسارت كه حضرت آقا آن را به ميدان 
مقاومت تشبيه كردند گوياي تمناي وجودي او براي 

حضور در صحنه است. 
هر چه دش��من بعثي تالش كرد تا چنين القا كند 
كه ايران كودكان شش تا 9 ساله را به زور به جبهه 
مي آورد و نمونه اش هم همين مهدي طحانيان است 
او دشمن را ناكام مي گذارد. در فرصت اندك مقداري 
زبان عربي ياد مي گيرد تا بتواند به عربي بگويد من 
داوطلبانه به جبهه آمده ام و سنم هم 9 سال نيست 
بلكه 13 س��ال دارم. هرج��ا او را مي برن��د به عربي 
مي گويد من 13سال دارم و داوطلبانه آمده ام. حتي 
در ديداري كه با »عدنان خيراهلل« وزير دفاع صدام 
در اتاق جنگش��ان در خرمشهر اش��غال شده دارد، 

همين را مي گويد. 
اگر آقا يا خانم »س. اقبال« نويسنده متن راديو زمانه 
به خودش زحمت مي داد حداقل براي نقد اين كتاب 
كه به قول خودش نيم ميليون تيراژ داشته است، آن 
را مي خواند اين گاف و گاف هاي بعدي را كه ارزش 
پاسخ دادن ندارد، نمي داد. در مجموع من از اين اتفاق 

خيلي خوشحال شدم. 
غیر از تذكر به خبرن�گار بدحجاب، در 
خاطرات آقاي طحانیان چه موارد ديگري 

شاخص و جالب توجه است؟
آقاي طحانيان كودكي بس��يار جالب و پر ماجرايي 
داش��ت. ايش��ان كالس چهارم ابتدايي ب��ود كه با 
همراهي دوس��تانش مدرسه ش��اه دوستشان را به 
تعطيلي مي كش��انند تا دانش آموزان در تظاهرات 
عليه رژيم پهلوي شركت كنند. حضورشان در بسيج 
فوق العاده اس��ت. با همان س��ن كم مربي آموزش 
نظامي همكالسي ها و دانش آموزاني كه از او بزرگ تر 

بودند مي شود. 
 50روز در جبهه بود. در اين مدت اتفاقات زيادي براي 
ايشان مي افتد كه مي توان از آنها به امداد هاي غيبي 
تعبير كرد طوري كه وقتي شما آنها را مي شنويد، با 
خود مي گوييد واقعا مأموريتي به اين نوجوان سپرده 
شده است. انگار قرار است اتفاقي برايش بيفتد. در 
لحظات آخر قبل از اس��ارت، در منطقه اي حضور 
داشتند كه به طرز وحشتناكي زير آتش قرار داشت. 
از هر طرف گلوله و آتش مي باري��د. اگر كالهخود 
رزمنده اي بر زمين مي افتاد بالفاصله سوراخ سوراخ 
مي شد. پيكر هاي شهدا در انفجار هاي مختلف تكه 
تكه مي ش��د و تلي از خاك و گرد و غبار پيكر آنان 
را مي پوش��اند. آن وقت در چنين ش��رايطي حتي 
يك خراش كوچك بر دست مهدي طحانيان وارد 
نشد. واقعاً اين يك معجزه است. وقتي خواننده آن 
را مي خواند ناخودآگاه به ذهنش خطور مي كند كه 
انگار مأموريت ديگري براي ايشان تعريف شده است 
و راغب مي شود كه صفحات بعدي را مشتاقانه بخواند 

تا بداند چه سرنوشتي براي او رقم خواهد خورد. 
براي ترجمه اين كتاب به زبان هاي ديگر 

اقدامي شده است؟
فرداي روزي كه تقريظ حضرت آقا بر كتاب منتشر 
ش��د، انتش��ارات دارالمعارف لبنان كه وابس��ته به 
حزب اهلل لبنان اس��ت، ابراز تمايل كرد كه كتاب را 
به زبان عربي ترجمه كند. رايزني هايي هم انجام شد. 
گرچه مقداري تأخير رخ داده است ولي اگر ان شاءاهلل 
ترجمه خوبي شود مي تواند بازتاب بسيار خوبي ميان 
مخاطبان محور مقاومت و ديگر كش��ورهاي عربي 
داشته باشد. بس��ياري از مردم اين كشورها نسبت 
به رژيم بعث صدام و جنگي كه عليه ما راه انداخت 
شناخت دارند، لذا مي توانند ارتباط بهتري با كتاب 
برقرار كنند. رايزني هايي هم براي ترجمه روسي اثر 

شده است. 
يك موضوع كه مي توانس�ت ب�ه غنا و 
جذابیت كتاب شما بیفزايد، گفت وگو با 
همان خانم خبرنگار هندي بود. در اين 
زمینه تالش�ي نكرديد يا نمي خواهید 
دنبالش برويد؟در دنی�اي امروز ارتباط 
گرفتن نبايد كار سختي باشد به ويژه از 

طريق فضاي مجازي. 
كار تهيه ، تدوين و انتش��اركتاب چهار س��ال و به 
صورت فشرده طول كشيد، يعني كار سال 88 شروع 
شد و سال 91 به اتمام رس��يد. در اين مدت خودم 
به شخصه خيلي تالش كردم كه بتوانم به »نصيرا 
شارما« دسترسي داشته باشم و با او گفت و گو كنم 
اما چون همه فرصت و ذهنم درگيركار بود، نتوانستم 
موفق ش��وم، اما بعد از انتش��ار كتاب مؤسسه پيام 
آزادگان با جست وجو هاي فراوان توانست ايشان را 
در هند پيدا كند. يك تيم مستندساز به سرپرستي 
آقاي ذوالفقاري از طرف مؤسس��ه ب��ه هند رفتند. 

كت��اب را در اختيارش قرار دادن��د و او با دقت آن را 
مطالعه كرد. قسمت هايي از مستند را همان جا در 
منزل خانم شارما ضبط و از ايشان دعوت كردند تا 
به ايران بيايد و او آمد.  روزي كه قرار بود آقاي مهدي 
طحانيان و خانم شارما با هم رو به رو شوند، من هم 
حضور داش��تم. حتي اس��رايي كه در روز مصاحبه 
با خبرنگار هندي در آسايش��گاه آقاي طحانيان در 
اردوگاه هاي عراق بودند هم حضور داشتند. بعد از 
34سال خانم شارما با اسراي نوجوان سال 62 روبه رو 

شد و به شدت گريه  كرد. 
صحنه جالبي بود. او كه حاال مس��ن و ويلچرنشين 
شده بود، به محض ديدن آقاي طحانيان دست هايش 
را گشود تا او را در آغوش بگيرد! آقاي طحانيان هم 
سه، چهار متري ايشان ايستاد و از همان فاصله با او 

سالم و احوالپرسي كرد. 
با خانم شارما به گفت وگو نشستيم. او در حالي كه 
دس��ت هاي من را محكم گرفته بود و ابراز محبت 
مي كرد به من گفت كه خيلي خوب نوشتي، كتاب 
شما خيلي خوب بود. گزيده هايي از اين مستند در 
برنامه ماه عسل سال گذشته پخش شد. خانم شارما 
كه تحصيلكرده رشته شرق شناسي و ايران شناسي 
دانش��گاه دهلي نو بود و به ادعاي خ��ودش با افراد 
سرشناس بسياري مثل شاه، فرح و صدام گفت وگو 
كرده بود و اس��امي افراد ريز و درش��ت و سياسي و 
غيرسياسي را مي برد، در آستانه 70 سالگي حرفي 
زد كه مدت ها من را به فكر فرو برد. او گفت من تازه 

االن فهميدم كه مهدي و راهش حق بود. 
با خودم گفتم چه مي شود كه يك خبرنگار دنياديده 
كه با افراد سرشناس دنيا حشر و نشر داشته است، 
بعد از يك عمر تازه مي فهمد كه راه مهدي طحانيان 
حق بوده است. چيزي كه يك نوجوان 13ساله در 
همان دوران نوجواني درك كرد و توانست حق را از 

باطل تشخيص دهد. 
نوشتن اين كتاب چه اثري در زندگي شما 
داشته است؟ چقدر تحت تأثیر محتواي 

آن قرار گرفتید؟
اين كتاب را طي س��ال هاي 88 ت��ا 91 به نگارش 
درآوردم. سال هايي كه مصادف با 26 تا 30 سالگي ام 
بود، يعني در دوراني كه انرژي، انگيزه و توان بسياري 
براي انجام كار داش��تم. از كوچك ترين نش��انه اي 
كه مي توانس��ت در راه تدوين كت��اب به من كمك 
كند نمي گذشتم. هرگونه اشاره آقاي طحانيان به 
عمليات ها، اردوگاه ها و اشخاص را در خاطراتشان 
پيگيري مي كردم. همه اينه��ا برايم داراي اهميت 
بود. نمي دانستم اين توان و اين ميزان اهتمام به تهيه 
محتوا براي كتاب چگونه در من به وجود آمده است. 

واقعاً براي خودم جاي سؤال بود. 
هنوز هم تحت تأثير محتوا و پتانسيل اين كار هستم. 
در محفلي بزرگواري از من پرس��يد كه هيچ وقت 
حماسه مهدي طحانيان براي شما مصداق امروزي 
داشت يا هر چه هس��ت متعلق به سال هاي پيش و 
دوران گذشته است؟ به او گفتم  اين اتفاق براي من 
تازگي خودش را دارد. هنوز هم اين سوژه، موضوع 
روز ماست. آخرين موردي كه ذهنم را درگير كرد 
و به ياد حماس��ه آقاي طحانيان افتادم، مربوط به 
اتفاقي است كه اخيراً در مترو افتاد. شايد شما هم 
ويدئويي كه به بهانه هشتم ماه مارس روز جهاني زن، 
در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد را ديده 
باشيد. در اين فيلم عده اي از زنان با برداشتن حجاب 
در داخل واگن مترو شروع به صحبت مي كنند و به 
زنان ديگر خصوصاً به زنان چادري گل مي دهند، آنها 

را مي بوسند و روزي را آرزو مي كنند كه بتوانند در 
كنار آنها بدون هيچ قضاوتي زندگي كنند. 

صرف نظر از جريان بهائيتي كه پشت اين اقدام بود، 
وقتي من ويدئو را ديدم خيلي ناراحت شدم و به فكر 
فرو رفت��م. ناراحت از اينكه چ��را حتي يك نفر هم 
كوچك ترين اعتراضي نمي كند، اين در حالي بودكه 
آنها داشتند خيلي راحت همه را دعوت به انجام يك 
منكر شرعي، عرفي و قانوني مي كردند. بي حجابي از 
نگاه قانوني در جامعه ما يك ناهنجاري اس��ت. آنها 
داشتند ديگران را به ناهنجاري و بي قانوني دعوت 
مي كردند اما هيچ كس  اعتراض هم نمي كند. اين در 
حالي بود كه در آن شرايط اگر كسي اعتراض مي كرد 
شايد خيلي هم مورد عتاب و خطاب قرار نمي گرفت. 
از خودم پرسيدم كه اگر تو بودي چه كار مي كردي؟ 
اعتراض مي كردي يا مثل ديگران سكوت مي كردي 

و تماشاگر مي شدي؟
 يك لحظه تأمل كردم و ياد اقدام آقاي طحانيان 
افتادم. ياد نوجوان 13س��اله اي ك��ه در زندان 
حزب بعث، در چنگال فرمانده اردوگاه دشمن 
كه در شكنجه اسرا بسيار خالقانه رفتار مي كرد 
و هر روز يك ش��يوه عجيب و غري��ب و جديد 
براي ش��كنجه رو مي كرد، مردانه ايستاد و امر 
به معروف و نهي از منكر كرد. اسير 13ساله اي 
كه وقتي مصاحبه را انجام مي داد، نمي دانست 
فيلم او از اردوگاه خارج مي شود. چون همانطور 
كه در كتاب آم��ده اس��ت او قباًل ه��م بارها با 
خبرنگاره��ا مصاحبه كرده بود ام��ا فرماندهان 
بعثي اردوگاه ها موقع خروج خبرنگارها فيلم ها 
را از آنها مي گرفتند و توقيف مي كردند. نمي دانم 
فيلم مصاحبه خانم ش��ارما با چ��ه ترفندي از 
اردوگاه خارج ش��د. ش��ايد او يك نوار ديگر به 
مسئوالن اردوگاه داد، نمي دانم. اما هر چه بود در 
آن شرايط او دست از امربه معروف و نهي از منكر 
حتي به قيمت از دست دادن جانش برنداشت. 

البته پاس��خ هاي جال��ب ديگري هم ب��ه خبرنگار 
مي دهد. مثالً وقتي مي پرسد شما صلح مي خواهيد 
يا آتش بس او در پاسخ مي گويد ما پيروزي حق عليه 
باطل را مي خواهيم. مهدي مي گويد من براي همين 
روشنگري درباره امام ، انقالب و حجاب براي آن خانم 
خبرنگار به طوري كه در او اثر كند، حاضر بودم جانم 

را با خدا معامله كنم. اين خيلي ارزشمند است.
 با چه افراد ديگري مصاحبه كرديد؟

با افراد زيادي مصاحبه ش��د. از جمله آنها خانم ها 
ناهيدي، آب��اد و بهرامي، خانم هاي اس��يري كه با 
ايش��ان در ي��ك اردوگاه بودند. با اعض��اي خانواده 
آقاي طحانيان و فرماندهي كه ايشان را از اردستان 
تا مناطق جنگي همراهي مي كند و با بس��ياري از 

دوستان و هم اردوگاهي هايشان مصاحبه كردم. 
با توجه به تعبیر مق�ام معظم رهبري از 
دوران هشت سال دفاع مقدس به گنج 
پنهان كه بايد استخراج شود چه مسائل 
و مشكالتي در راه اس�تخراج اين گنج 

پنهان مي بینید؟
مشكالت خيلي زياد است از ش��رايط خود راويان 
گرفته تا مسئوالني كه بايد همراهي كنند. باالخره 
بايد ديد حافظه كساني كه در جريان مقاومت حضور 
داشتند، چقدر و تا چه زماني مي تواند آن خاطرات را 
به طور كامل در خود حفظ كند. اصالً چقدر مي توانند 
در كار با ما حوصله و صبوري كنند. يا مسئوالني كه 
ما پروژه ها را در محضر آنها شروع مي كنيم، چقدر 

درباره اين جريانات توجيه و همراه هستند؟ 
نكت��ه ديگر بح��ث مطالعات ميداني اس��ت. بحث 
تحقيقاتي كه بايد در زمينه اثر انجام شود. اگر بخواهم 
در اين زمينه صحبت كنم، صفحات زيادي را بايد به 
هر كدام از اين مشكالت اختصاص دهم اما جايي كه 
حضرت آقا از جهاد در اين حوزه سخن مي گويند و 
اين كار را به جهاد تشبيه مي كنند ديگر عذري براي 
كسي باقي نمي ماند. جهاد آسان نيست و مشكالت 
خودش را دارد. ان ش��اءاهلل خدا به ما توفيق بدهد و 
ابزار جهاد را براي ما فراهم كند و ما بتوانيم از عهده 

آن برآييم. 
درباره آخرين كتابي كه منتشر كرديد و 
اينكه االن چه كتابي در دست تهیه داريد 

برايمان بگويید.
آخرين كتاب كه در نمايشگاه كتاب امسال رونمايي 
شد، كتاب»صباح« مربوط به خاطرات خانم صباح 
وطن خواه است. به جرئت مي توانم بگويم بخشي از 
جنگ را از زبان يك زن فقط مي توانيد از زبان خانم 

وطن خواه بشنويد.

گفت وگوي »جوان« با نويسنده كتاب »سرباز كوچك امام«

وقتي مطلب سايت بيگانه عليه كتابم را ديدم سجده شكر به جا آوردم
    زينب امجديان

فاطمه دوس�ت كامي متولد س�ال 1361، كارش�ناس زبان و ادبیات انگلیسي 
و كارشناس ارش�د خبرنگاری بین المللي، چند سالي اس�ت در حوزه ادبیات 
پايداري قلم مي زند و چن�د اثر در اين حوزه دارد ك�ه مهم ترين آنها عبارتند 
از: »چشم تر«، »سرباز كوچك امام« و »صباح«. كتاب »چشم تر«كه سال 90 
منتشر شد، شامل خاطرات بهجت افراز است. افراز 18سال در سازمان هالل 
احمر مس�ئول »اداره رسیدگي به امور اس�را و مفقودان« هالل احمر بود. اين 
كتاب در شانزدهمین دوره كتاب س�ال دفاع مقدس شايسته تقدير شناخته 
شد.   كتاب ديگر او »سرباز كوچك امام« اس�ت كه خاطرات مهدي طحانیان 
را روايت مي كند. طحانیان همان آزاده اي اس�ت كه پاس�خ هاي شجاعانه اش 
به خبرنگار زن هن�دي در اردوگاه اس�را در عراق زبانزد اس�ت. اين كتاب در 
زمس�تان س�ال 91 رونمايي ش�د.  »صباح« اثر ديگر دوس�ت كامي است كه 
ش�امل خاطرات صباح وطن خواه بانوي خرمشهري اس�ت كه با شروع جنگ 
ابتدا امدادگر و س�پس مدافع ش�هر مي ش�ود. اين كتاب كه ماحصل نزديك 
به 10س�ال پژوهش، مصاحبه و تدوين اس�ت، نق�اط اوج و تعلی�ق خواندني  
دارد و برش هايي منحصربه فرد از مقاومت جانانه در خرمش�هر را در روزهاي 
اول جنگ روايت مي كند.  با فاطمه دوس�ت كامي نويس�نده اي�ن آثار درباره 
كتاب »س�رباز كوچك امام« به گفت وشنود نشس�تیم. او در اين گفت وگو از 
عوامل مؤثر در اس�تقبال جامعه از اين كتاب و ماجراي دي�دار خانم خبرنگار 
هن�دي و آزاده مه�دي طحانی�ان بعد از 34 س�ال در اي�ران برايم�ان گفت. 

س�ايت رادي�و زمانه ك�ه ظاه�راً از 
آمستردام هلند بارگذاري مي شود، 
مطلبي علیه كتاب منتشر كرد. اين 
دومین اتفاق خوشايندي بود كه براي 
اين اثر افتاد و من برايش نماز ش�كر 
خواندم. اولین نماز شكر را زماني به جا 
آوردم كه باخبر شدم حضرت آقا كتاب 

را خوانده و بر آن تقريظ نوشتند

  بع�د از 34س�ال خان�م ش�ارما
 با اسراي نوجوان سال 62 روبه رو 
شد و به ش�دت گريه  كرد. صحنه 
جالب�ي ب�ود. او كه حاال مس�ن و 
ويلچرنشین ش�ده بود، به محض 
ديدن آقاي طحانیان دست هايش 
را گشود تا او را در آغوش بگیرد! 
آقاي طحانیان هم سه، چهار متري 
ايشان ايستاد و از همان فاصله با او 

سالم و احوالپرسي كرد


