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گپ و گفتی با رحمت امینی
نویسنده و کارگردان تئاتر

روایت نو از حماسه
با«نقل نغز گردآفرید»

خاطره
شـ ــکنجه شدن خیلی دردناک اسـ ــت اما دیدن شکنجه
اسرا سختتر و مشـ ــکلتر از شکنجه شـ ــدن بود.انواع و
اقسـ ــام کابلهایی که نگهبانان عراقی از آن در شـ ــکنجه
عبدالحسینجاللوند
دوسـ ــتمان اسـ ــتفاده کردنـ ــد ،بـ ــه چشـ ــم دیـ ــدم .کابل
مسـ ــی ،کابل یک فاز ،دو فاز ،سه فاز ،افشان ،دستهبیل،
دسـ ــتهکلنگ و سـ ــیم خاردار را که بهصورت شـ ــاق درآورده بودند و تنها جای یک
دستگیره داشت .برق و شوک الکتریکی ،استفاده از اتوی برقی و  ...اینها هم ابزارهای
شکنجهکردن بودند ولی استفادهکنندگان از آنها و حتی فضای زدنبچهها در شکنجه
شـ ــدن تأثیر داشت .شکنجههای دیگری هم بود که شکلاش متفاوت بود ،نزدیک
به پنج ماه از اسیر شدن ما میگذشت ،سطل چای داشتیم که ظاهراً نو بود اما صد
رحمت به سـ ــطلهای کهنه و سوراخی که با قیر آنها را تعمیر میکردیم .چون این
سطل برخالف آن سطلها از زیر سوراخ نمیشد بلکه از بغل َت َرک میخورد و چون
سـ ــطل چای خوردن  ۷۲نفر بود و جایگزین آن هم وجود نداشت مجبور بودیم آن
را تعمیر کنیم .شـ ــهید امیر عسکری اعزامی از تهران کسـ ــی بود که به آچار فرانسه
میشناختندش ،ایشان هر روز این سطل را تعمیر میکرد .شاید باور کردنش سخت
باشد که هست ولی این قسمتی از روزگار ما در دوران اسارت در عراق بود.
شـــهید عســـکری در ابتدا با هزار زحمت مقداری سیم افشـــان برق تهیه کرد و از
رشـــتههای نازک آن برای دوختن قســـمتی از سطل که شکسته بود اقدام میکرد
و پـــس از دوختن با حرارت دادن پالســـتیک و آب کردن آن جاهای دوخته شـــده
را به اصطالح جوش پالســـتیک میکرد .این روش یکـــی از مؤثرترین کارها برای
اســـتفاده از سطل شکســـته شـــده بود .هرچند روز یک بار و بعضی وقتها هر روز
این تعمیر انجام میشـــد ولی باعث میشد که بچهها بدون چای نمانند .شهید
امیر عســـکری بعد از آزادی به دلیل عوارض ناشی از جنگ به شهادت رسید و در
بهشتزهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.

عکس :خبرگزاری دفاع مقدس

شکنجه داشتیم تا شکنجه!

آرمیدن در زیر سایه تاک

خاطرات سروان بازنشسته «رحیم افشاری» از فداکاریهای ارتش در دوران دفاع مقدس

مرتضی ویسی

هنگام مطالعه کتاب «سـ ــایه تاک» به تنها چیزی که فکر میکردم احساس
غرور و تعصب سـ ــروان رحیم افشـ ــاری نسـ ــبت بـ ــه خاک وطن بـ ــود که در
سراسـ ــر جمالت کتاب این حس موج میزد .کتاب «سـ ــایه تـ ــاک» که در آن
خاطرات رحیم افشـ ــاری به قلم راحله صبوری نگاشـ ــته شـ ــده اسـ ــت برای
کسانی که میخواهند بدانند یک ارتشـ ــی چه رازهایی در دل دارد و چگونه
میاندیشد ،حرفهای بسـ ــیاری برای گفتن دارد .این موضوع باعث شد به
فکر مصاحبهای با ایشـ ــان باشـ ــم تا اینکه این قرار مالقات شـ ــکل گرفت .در
نخسـ ــتین مالقاتم با سروان افشـ ــاری نخسـ ــتین چیزی که در او دیدم نظم و
انضباطی بود که از هر نظامی میتوان انتظار داشت .او در تمام هشت سال
جنگ تحمیلی در جبههها حضور داشـ ــته و طی این هشـ ــت سال دورههای
زیادی را گذرانده اسـ ــت و امروز با کوله بـ ــاری از تجربه دوران بازنشسـ ــتگی
خود را میگذراند .در گفتوگوی پیش رو سـ ــروان افشاری خاطراتی را بازگو
میکند که بیش از هرچیز بوی گالیه از کسـ ــانی دارد کـ ــه ارزش این تجربهها
را فرامـ ــوش کردهاند و در ذهنشـ ــان جایی بـ ــرای دالوری افـ ــرادی همچون
خودش باقی نگذاشتهاند.

ëëآقای افشاری انگیزه اصلی شما برای
نگاشتن خاطراتتان چه بود؟
بیشـــترین دغدغـــه مـــن غمهـــا و
اندوههایی بود که در تمام این ســـالها
همراهم بوده اســـت .من از سال 1362
تا پایان  8ســـاله جنگ در جبهه حضور
داشتم و تا پایان ســـال  1372همچنان
در منطقـــه بودم .طی این ســـالها من
رنجهایی را به دوش کشـــیدم که شـــاید
هیچـــگاه کســـی آنهـــا را به طـــور کامل
نشـــنید و بـــه آنهـــا توجه نکـــرد .خیلی
دوســـت داشـــتم که مردم و جوانان ما
بداننـــد ارتش هیـــچ زمانی اســـتراحت
و تعطیلی نداشـــته و نـــدارد در صورتی
که ما نظامیها هـــم مثل بقیه تفریح و
آرامش را دوســـت داریم .اینکه چرا من
خواســـتم این کتاب چاپ شود به علت
مظلومیتهایی اســـت که مـــن و تمام
دوســـتانم طی این ســـالها کشـــیدیم.
واقعیت امر این اســـت که ما همیشـــه
مظلـــوم و گمنام بودهایم و کمتر کســـی

به مظلومیـــت رزمندههای جنگ توجه
میکند.
ëëشـــما چه زمان و با چه انگیزهای وارد
ارتش شدید؟
من در  19ســـالگی اســـتخدام ارتش
شدم و تنها چیزی که من را وادار به این
کار کرد عالقه زیادم به نظام و بخصوص
ارتش بود .در آن زمان من مانند خیلی
از هم نسلیهایم موقعیتهای دیگری
هم داشتیم اما این عشق و عالقه باعث
شـــد کـــه در ارتـــش بمانم .همیشـــه به
خودم میگفتم بهعنوان یک نظامی کار
من رزمندگی اســـت .در واقع رزم برای
دفاع از وطنم چیزی اســـت که همیشه
به آن عشق میورزم.
ëëاالن از راهـــی کـــه رفتیـــد پشـــیمان
نیستید؟
نـــه ً
اصـــا ،منتها صحبـــت من این
است که قرار نیست تنها از کسانی که در
جنگ اسیر و جانباز میشوند یاد شود،
بلکه کســـانی هم هســـتند که صادقانه

بـــرای ایـــن آب و خـــاک جنگیدهاند و
االن هم ســـالم هستند اما دلیلی ندارد
آنها فرامـــوش شـــوند .روزی که جنگ
به پایان رســـید برابر آمار اعالم شـــده
شهدای نیروی زمینی ارتش جمهوری
اســـامی  48هزار شـــهید و بیش از 76
هزار جانباز و مجروح بود .این در حالی
اســـت کـــه ارتش زمـــان جنـــگ حدود
 350هـــزار نفر پرســـنل داشـــت .بیش
از دو سوم این پرســـنل شاید خون هم
از دماغشـــان نیامد اما این موضوع که
افرادی مثل من  10سال در پستهای
حســـاس در منطقـــه حضـــور داشـــتند
اما امروز احســـاس فراموش شـــدن از
ســـوی افراد جامعه میکنند که خیلی
ناراحتکننده است.
ëëدر قســـمتی از خاطراتتان از عشـــق
«ســـیما» صحبت و عنوان میکنید که
این عشـــق برای جبهه رفتن شما بسیار
الهام بخش بوده؛ این چه حسی بود که
شما را به این کار ترغیب کرد؟
بیشترین قصدم از بیان خاطره این
بود که بـــه مخاطبها بگویم نظامیها
هـــم دارای روح لطیفـــی هســـتند و
عاشـــق میشـــوند و با لطافـــت زندگی
میکننـــد .واقعیـــت امـــر این اســـت که
سیما نخســـتین عشـــق جوانی من بود
و از صمیم قلب ایشـــان را برای ازدواج
انتخـــاب کردم .این خانـــم ویژگیهایی
داشـــت که بسیار در من روح مقاومت و
جنـــگ را بیدار کرد .مدتی در اهواز بود و
نیش دشمن را حس کرده بود به همین
دلیل هم به مالیر پناه آورد .من همیشه
به این فکر بودم که باید انتقام کســـی را
که دوستش دارم از دشـــمن بگیرم! به
همین خاطر زمانی که وارد ارتش شدم
بسیار خوشحال شد.

با استفاده از
تهای
مهار 
نقشهخوانی که
داشتم نیروها را نه به
سمت عقب بلکه به
خط مقدم کشاندم
و همهمان در میان
درههای آنجا که
تانکها و نفربرها
توان حضور نداشتند
پنهان شدیم .شاید
باور کردنی نباشد که
این پنهان شدن 7روز
طول کشید

کمتـــر دیـــدم از ارتـــش دفاع شـــود.
مخاطب بایـــد بداند که ارتـــش  18ماه
قبل از جنگ و در ناآرامیهای کردستان
و در طول  8سال بعد از آن نیز در تمام
عملیاتها حضور کامل داشـــت .برای
مـــن نظامی کـــه تمـــام زندگـــیام را در
این راه گذاشتهام مســـلم است که باید
این نقش را پـــر رنگتر ببینم .من فقط
قصدم این بود خودم را بهعنوان فرزند
صادق ایـــن آب و خاک معرفی کنم که
به وظیفهاش عمل کرده است.
ëëدر بخـــش پایانـــی کتـــاب ماجـــرای
عقبنشـــینی را تعریف کرده اید که به
روزهای پایـــان جنگ اشـــاره دارد ،اگر
امکان دارد به طـــور خالصه کمی از آن
ماجرابرایمخاطبانبگویید؟
آن عقب نشـــینی برای مـــن یکی از
دردناکتریـــن تجربههـــای زندگـــیام
محســـوب میشـــود .در آن زمان از خدا
فقط شـــهادت میخواســـتم .ماجـــرا از
چهـــار روز قبـــل از آن یعنـــی در تاریـــخ
 67/4/27کـــه عـــراق بـــه طور شـــفاهی
آتش بس را پذیرفته بود شـــروع شد ،ما
از ماجراهای پشـــت پرده هیچ اطالعی
نداشـــتیم .یـــادم هســـت کـــه شـــبها
صداهـــای عجیـــب نظامـــی از خـــاک
دشمن میشنیدیم و برایمان سؤال بود
که این تانکها کجا میروند ،چه هدفی
دارند .ماجرا ادامه داشـــت تـــا اینکه در
ساعت  4:30دقیقه صبح روز 67/4/31
صدای غـــرش تانکهای دشـــمن را از
فاصله بســـیار نزدیک شنیدم طوری که
همه از خواب بیدار شـــدیم و دیدیم که
از ســـمت نفتشـــهر تانکهای دشمن
ســـتونی و بســـیار هولناک بـــه طرف ما
میآیند ،تـــا به خود آمدیم دشـــمن به
صـــورت عمقی  18کیلومتـــر وارد خاک

همین جهت تصمیم گرفتم تا آخرین
توانـــم ایســـتادگی کنم و تن به اســـارت
ندهم و نیروهای در اختیار خودم را نیز
نجات دهـــم .وقتی اوضاع را این چنین
دیدم با اســـتفاده از مهارتهای نقشـــه
خوانی که داشتم نیروها را نه به سمت
عقـــب بلکه به خـــط مقدم کشـــاندم و
همهمـــان در میـــان درههـــای آنجـــا که
تانکها و نفربرها توان حضور نداشتند
پنهان شدیم .شاید باور کردنی نباشد که
این پنهان شـــدن 7روز طول کشید .این
7روز را هیچ وقت فراموش نمیکنم.
ëëچرا  7روز طول کشـــید؟ چـــه اتفاقی
باعث شـــد که شـــما این مدت طوالنی
آنجا باشید؟ چطور زنده ماندید؟
هنگامـــی کـــه آنجـــا پنهان شـــدیم
مردادماه و گرمـــای هوا باالی  50درجه
بـــود به اضافـــه اینکه اســـترس تعقیب
دشـــمن شـــرایطی را ایجاد کرده بود که
توان ادامه کار را از ما گرفته بود .آبی که
آنجا جاری بود پر از گوگرد و بســـیار تلخ
و بد مزه بود.
اما همیـــن آب هم در آن موقعیت
غنیمـــت بـــود و ما ب ا تر کـــردن لبهای
خود کمی انرژی میگرفتیم .تا روز سوم
هیچ چیـــزی برای خوردن گیر نیاوردیم
تا اینکه روز چهـــارم به جنازه یک قاطر
مرده برخورد کردیم که هنوز بوی تعفن
این مـــردار را بـــه یاد دارم ،وحشـــتناک
بود اما برای اینکه از گرســـنگی نمیریم
از بعضـــی جاهـــای هنـــوز کامالً فاســـد
نشدهاش اســـتفاده کردیم این بواسطه
آموزشهای نظامی بود که در تیپ 55
داشتیم.
تا اینکه باالخـــره نیروهای عراقی به
خاک خود بازگشـــتند و ما توانستیم به
عقب بازگردیم و زنده بمانیم.

از بستان تا اللهزار

روایت مصطفی اردیبهشت از تعمیر و نگهداری تانکهای غنیمتی

رضا احمدی

بچههای بسیجی زمان جنگ را یادتان است؟ همانها که فنون و قوانین رزم
و دفاع و حمله و کار با ابزار و ادوات جنگی را در وسـ ــط معرکه و در میان آتش
و خون یاد گرفتند .بسـ ــیاری از اصول ابتدایی را نیروهای ارتش و بعداً سپاه به
بچهها آموزش میدادند اما فرصـ ــت نبود که جزئیات را نیز به آنها بیاموزند.
حداقلی را فرا میگرفتند و راهی جنگ میشدند و مابقی را خودشان تجربه
میکردنـ ــد و میآموختنـ ــد .روایت شـ ــنیدنی امروز از مصطفی اردیبهشـ ــت
تخریبچی بیریا و بیغل و غش اردوگاه شـ ــهدای تخریب است .مصطفی
در روزهای آخر جنگ در منطقه هورالهویزه اسیر میشود و سالهای سختی
را در اسـ ــارت میگذراند .هنوز راضی نشـ ــده اسـ ــت از آن روزهای سـ ــهمگین
اسارت برایمان بگوید اما این روایت شیرین او بسیار شنیدنی است.
اسـ ــمش را گذاشـ ــته بودیـ ــم «جعفـ ــر
چرکو» ،از بس که همیشـ ــه روغنی و سیاه
بود .انگشـ ــتانت را در موهای سـ ــرش که
میکردی چرب و سـ ــیاه میشـ ــدند .من
خودم هـ ــم از او بدتـ ــر بـ ــودم .کار دائمی
با تانـ ــک و تعمیر آن و باز و بسـ ــته کردن
قطعاتـ ــش همه جـ ــان و تن ما را سـ ــیاه و
چرب میکـ ــرد .جعفر هـ ــاالت و صادق
هالالت و مـ ــن همـ ــه کار و زندگیمان در
جنگ کار کـ ــردن و ور رفتن بـ ــا تانک بود.
نخسـ ــتین کاری کـ ــه صبح روز بعـ ــد از هر
عملیاتـ ــی میکردیـ ــم رفتن بـ ــه منطقه
عملیاتـ ــی به امید یافتـ ــن تانک غنیمتی
سـ ــالم یا از کار افتادهای بـ ــود که بتوانیم از
قطعات و وسایلش برای وصله پینه کردن
تانکهایی که داشـ ــتیم استفاده کنیم .در
اردوگاه شهدای تخریب سه چهار دستگاه
تانک داشـ ــتیم که برای پاکسازی میادین
مین و کوبیدن مینها مورد استفاده واقع
میشدند .جعفر و صادق دو برادر نازنین
بودنـ ــد ،از بچههـ ــای با صفای آبـ ــادان که
از روز اول جنـ ــگ مانـ ــده بودند و جنگیده

بودند و تا آخر هم مانده بودند .جعفر دو
سه سالی از صادق کوچکتر بود که روزهای
آخر جنگ در هورالهویزه مفقود میشود و
چند سالی طول میکشد تا پیکرش را پیدا
کنند و به خانوادهاش بسپارند .البته از دو
سه ماه مانده به شـ ــهادتش دیگر جعفر
چرکـ ــو نبود ،همیشـ ــه تمیز بـ ــود با لباس
مرتب و منظم ،انگار منتظر و آماده رفتن
بود .صادق هم بعـ ــد از جنگ در جریان
پاکسـ ــازی میـ ــدان مینی در جنـ ــوب یک
پایش را از دست داد.
سـ ــال  1363بود کـ ــه برای پاکسـ ــازی
میـ ــدان مین در اطراف بسـ ــتان مسـ ــتقر
بودیم .صبح بود و هنوز خواب بودیم که
نادر طرفی از سـ ــتاد بازسـ ــازی استانداری
خودستان باالی سرمان آمد .یک سرگرد
ارتش را هم بـ ــا خودش آورده بـ ــود .نادر
گفت کـ ــه تانک بچههای ارتش روی مین
رفته و از کار افتاده است .پرسید میتوانیم
آن را تعمیـ ــر کنیم و راه بیندازیم؟ جناب
سـ ــرگرد را کـ ــه دیدیـ ــم قـ ــدری خودمان
را جمـ ــع و جـ ــور کردیـ ــم .سـ ــرگرد نـ ــگاه

ناباورانهای به ما انداخت .انگار از آمدنش
پشـ ــیمان شده باشـ ــد .با بیقیدی به نادر
گفتم« :آره بابا ،فردا درستش میکنیم».
سرگرد که بچه تهران هم بود سر و وضع ما
را وراندازی کرد و گفت« :حرف از دهانتان
میزنید دیگر؟» گفتم البته که میدانیم
چه میگوییم .پاسخ داد« :اگر این تانک را
راه بیندازید من پنجاه هزار تومان به شما
میدهم ».پنجاه هزار تومان آن روزها پول
خیلـ ــی کالنی بود .من نگاهی به سـ ــرگرد
کردم و با لهجه جنوب شـ ــهریام گفتم:
«حرف از دهانت میزنی دیگر؟» سرگرد
کـ ــه از واکنش من یکه خـ ــورده بود جواب
داد« :پسر جان ،من سرگرد ارتش هستم،
این درجهها را الکی نگرفتهام .روی حرفی
که میزنم میایسـ ــتم ».با سـ ــرگرد برای
دیدن تانک رفتیم .خط طراح در منطقه
حمیدیه بود و تانک وارد میدان مین شده
بود و با انفجار مین از کار افتاده بود .از آن
تانکهای کوچک بود که انگار ساخت کره
شمالیبودند.
به جعفـ ــر گفتم کارمـ ــان درآمد ،باید
این تانک وامانده را راه بیندازیم .با سرگرد
قـ ــرار فـ ــردا را گذاشـ ــتیم و از همـ ــان جا با
جعفر به بستان رفتیم .چندتا چرخ مهره
و شنی فراهم کردیم و با ابزار و وسایلی که
همیشه پشت ماشـ ــین داشتیم به طرف
خط طراح در حمیدیه برگشتیم.
بعد از ظهر بود که رسـ ــیدیم و شروع
ب ـ ـهکار کردیـ ــم .آفتـ ــاب بود و آتـ ــش گرما
از آسـ ــمان میبارید .تا سـ ــاعت سه بعد
از نیمه شـ ــب یک نفـ ــس کار کردیم و به
لطف خدا توانسـ ــتیم شنی و چرخ و بقیه
قسمتهای آسیب دیده تانک را تعمیر و
تعویض کنیم .تانک را روشن کردیم و آن

عکس :سعید صادقی

رحمت امینی از خوشـ ــنامان عرصه تئاتر ایران است که
بیشـ ــتر او را بهعنوان نمایشـ ــنامهنویس ،کارگردان و مدرس رشته تئاتر میشناسند.
امینـ ــی متولـ ــد 1350در شهرسـ ــتان ورامین و دارای تحصیالت کارشناسـ ــی ارشـ ــد
ادبیات نمایشی و دکترای پژوهش هنر است .او بجز فعالیتهای گفته شده ،مؤلف
کتابهای درسی هنر و نیز کتاب تئاتر پداگوژیک یکی از حوزههای مغفول مانده در
تئاتر ایران اسـ ــت .امینی تاکنون در سمتهای مختلفی ازجمله عضویت در کانون
ملی منتقدان تئاتر ایران ،دبیر شـ ــورای تئاتر کشـ ــور ،دبیر شورای تئاتر دانشگاهیان،
عضو شـ ــورای طرح و برنامه نمایشی گروه خانواده شبکه اول سیما ،معاون نظارت
و ارزشـ ــیابی یازدهمین جشـ ــنواره سراسـ ــری تئاتر دفاع مقدس ،دبیـ ــری چند دوره
از جشـ ــنواره تئاتر سـ ــوره ،عضو شـ ــورای سیاسـ ــتگذاری ،بازخوانی ،بازبینی و داوری
جشـ ــنوارههای مختلف تئاتـ ــری ،مدیریت گروه نمایش دانشـ ــکده هنر و معماری،
مدیر و کارشـ ــناس دفتر پژوهش هنرهای نمایشی حوزه هنری ،مدیر گروه پژوهش
هنر جهاد دانشگاهی ،دبیری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و ارشاد حضور
داشته و هماکنون نیز بهعنوان ریاست شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشغول فعالیت است .ارائه دهها
مطلب تخصصی حوزه تئاتر در همایشهای داخلی و بینالمللی نیز جزو کارنامه
توگویی انجام دادهایم تا از فعالیت
فعالیتهای اوست .با این هنرمند کشورمان گف 
و دغدغههای کاری این روزهایش بیشتر بدانیم.
ëëدربارهجدیدترینفعالیتخوددرزمینهنمایشنامهنویسیوکارگردانیبگویید؟
مهمتریـ ــن کار و برنامهریـ ــزی ایـ ــن روزهایم مربـ ــوط به اجرای نمایـ ــش «نقل نغز
گردآفرید» اسـ ــت .کار کردن در بخش «کتاب
و نمایش» کانـ ــون پرورش فکـ ــری کودکان و
نوجوانان باعث شکلگیری ایده این نمایش
و سفارش از جانب این نهاد شد .داستان این
نمایش بر مبنای یکی از قصههای شـ ــاهنامه
اسـ ــت که موضـ ــوع آن به دفـ ــاع از مرز میهن
و حماسـ ــه آفرینی مربوط میشود و به دور از
بحث پایداری نیست« .نقل نغز گردآفرید»
کـ ــه با چند مـ ــاه کار به صـ ــورت کارگاهی روی
داستان گردآفرید شاهنامه آماده شده است
با حضور گروهی ازجمله علی سینا رضاییان
که موسیقی کار را به صورت زنده اجرا میکند
و سحر حقشـ ــناس بهعنوان نقال که برای نخستینبار به صورت همزمان نقالی و
بازیگری میکند ،اجرا میشود.
ëëمخاطبنمایش،کودکانونوجوانانهستند؟
بله ،ما سعی کردهایم در مدت  25دقیقه به زبانی که هم نوجوان متوجه شود و هم
برای قشر بزرگسال جذاب باشد ،از گردآفرید روایتی را به نمایش بگذاریم.
ëëمحلاجراینمایشراهماعالممیکنید؟
نمایـ ــش «نقل نغـ ــز گرد آفریـ ــد» به صورت گردشـ ــی در مکانهـ ــای مختلف اجرا
میشود .برای مثال ما تاکنون دو اجرا برای گروه پاپیون؛ کودک و نوجوانان سندروم
داون داشتیم که در تاالر محراب اجرا شد.
ëëدرخصوصاجراهایبعدیایننمایشبرنامهتانمشخصاست؟
باتوجـ ــه به اینکه یکی از اهداف ما اجرای تئاتر برای اقشـ ــاری اسـ ــت که کمتر امکان
دیـ ــدن تئاتر در مراکز فرهنگی -هنری را دارند ،تاکنون پیشـ ــنهادهایی برای اجرا در
مکانهایی چون انجمن کارتنخوابها ارائه شده که به احتمال زیاد اجرای بعدی
ما برای کارتنخوابها خواهد بود .همچنین دو اجرا در بیست و سوم ماه جاری در
قالب جشنواره آیین سنتی در خانه نمایش اداره تئاتر خواهیم داشت.
ëëکاربعدیتانچهخواهدبود؟
از دیگـ ــر کارهایـ ــی که این روزها فکرم را مشـ ــغول کـ ــرده ،آماده کـ ــردن تئاتر کمدی
«جعفرخان از فرنگ برگشت» اسـ ــت که باید روی متنش کار کنم و به سیاق امروز
دربیاورم .فکر میکنم این کار هم حداقل به 3ماه تمرین نیاز دارد و امیدوارم تا پایان
آذرماه بتوانم آن را روی صحنه ببرم.
ëëاوضاعتئاتردفاعمقدسراچطورمیبینید؟
تاکنون در عرصه هنر ازجمله تئاتر و هنرهای نمایشی تالش مطلوبی برای به تصویر
ت و جانفشانیهای هشت سال دفاع مقدس و مفاهیمی که ما با آن
کشیدن مقاوم 
آشـ ــنایی داریم صورت گرفته ،اما انتظارات بیشـ ــتر از این حرفهاست .در حقیقت
قسـ ــمت اعظم و مهمتر این وظیفه به کسانی بازمیگردد که باید شرایط مطلوبی
فراهم کنند تا نام تئاتر به نظر کوچک و کماهمیت نیاید و تصور نشود که تئاتر هنری
اسـ ــت که امکاناتی نمیخواهد و براحتی از آن عبور کنند .تئاتر تولید اندیشه است و
نیاز به هزینه و زمان دارد.
ëëصحبتدیگریدربارهفعالیتهایتاندارید؟
گلهای دارم از صدا و سیما! مدتی قبل من و تعدادی از دوستانم در دانشگاه تهران
مشـ ــغول مصاحبه و آزمون عملی از داوطلبان این رشته بودیم ،حدود  3هزار نفر
از سراسـ ــر کشور با شوق برای تحصیل در این رشته آمده بودند .برخی از آنها همراه
خانواده از راههای دور آمده بودند .در همین زمان رسـ ــانه ملی با پخش گزارشی در
مورد تئاترهایی که روی صحنه اسـ ــت طوری اوضاع این هنر را وخیم نشـ ــان داد که
گویـ ــی تئاترهای در حال اجرای ما تنها رقص و آواز اسـ ــت درصورتی که کلیت تئاتر
ما این نیسـ ــت .در این میان پدران و مادرانی که دعا میکردند مصاحبه فرزندشان
خوب انجام شـ ــود هم نگران آینده کاری آنها شـ ــدند .بحث این است که اگر صدا و
سـ ــیما میخواهد برای بهبود وضعیت تئاتر تالش کند نباید آن را به مسلخ کشیده
و این هنر مظلوم را به حاشـ ــیه ببرد .صداو سـ ــیما با این گزارشها که در ساعتها و
برنامههایپربینندهپخشمیکند نهتنهابهوضعیتبهبودآنکمکنمیکندبلکه
فقط موجب دلسرد شدن اهالی این هنر میشود.

ëëچـــه اتفاقـــی افتاد کـــه از دیـــده بانی
به هوابـــرد رفتید و ســـمت چتربازی را
انتخابکردید؟
چتربازی یکـ ــی از آموزشهای اصلی
هوابرد اسـ ــت ،چه برای سرباز وظیفه چه
برای نیروهای کادری .درواقع هوابرد یکی
از زبدهترین یگانهای نیروی زمینی است
و در طول  8سـ ــال جبهه در اختیار نیروی
زمینی قرار گرفت .هوابرد در عملیاتهای
طریـ ــق القـ ــدس ،فتـ ــح المبیـ ــن ،آزادی
خرمشـ ــهر و خیلی از عملیاتهای دیگر
نقش مهمی داشت .بنا به حساسیت این
کار در طول عملیاتها من به این سمت
کشـ ــیده شـ ــدم که بتوانم نقش مهمی در
جبهه داشته باشم.
ëëشما در «ســـایه تاک» بشدت از نقش
ارتـــش در دوران جنگ دفـــاع کردهاید،
فکـــر نمیکنید ایـــن همه پشـــتیبانی از
ارتش موجب نادیده گرفتن نقش دیگر
گروهها شود؟

ما شـــد و به صورت نعل اسبی تا جایی
کـــه میتوانســـت نیروهای مـــا را قیچی
کرد .ما تا ســـاعت 3بعـــد ازظهر آن روز
هرچـــه در توان داشـــتیم خـــرج کردیم
و دیگر مهماتـــی برای نبرد نداشـــتیم.
این درحالی بـــود که نه صبحانه خورده
بودیم و نـــه ناهاری در کار بود و نه هیچ
افقـــی ،در ایـــن شـــرایط بود که دســـتور
عقب نشـــینی آمد و گفتنـــد هرکس که
میتواند برگـــردد اما موضـــوع این بود
که دشـــمن اصالً قصد کشـــتن نداشت
بلکه هدفش این بود و میخواســـت در
آخرین لحظه بیشـــترین اســـیر را بگیرد
چرا که تعداد اســـرای عراقـــی در ایران
آن موقـــع بیشـــتر از اســـرای ایرانـــی در
خاک عراق بود .به همین جهت دولت
عراق در پی این بود که توازن برقرار کند
و غرامـــت کمتـــری بابت ایـــن موضوع
بپـــردازد .چون مـــن تـــازه ازدواج کرده
بودم اصالً نمیخواســـتم اسیر شوم به

نخستین کاری
که صبح روز بعد
از هر عملیاتی
میکردیم رفتن به
منطقه عملیاتی به
امید یافتن تانک
غنیمتی سالم یا از
کار افتادهای بود که
بتوانیم از قطعات و
وسایلش برای وصله
پینه کردن تانکهایی
که داشتیم استفاده
کنیم

را با احتیاط از میدان مین بیرون آوردیم و
گوشهای پارک کردیم.
فـ ــردا صبح بـ ــاز هم در خـ ــواب بودیم
که سـ ــرگرد آمد .خـ ــودش بیدارمان کرد و
بـ ــا طعنه گفت« :این طـ ــوری میخواهید
تانک ما را تعمیر کنید؟ معلوم است این
کاره نیسـ ــتید ».قرار گذاشـ ــته بودیم به او
نگوییـ ــم کار را تمام کردهایم .گفتیم هنوز
دیر نشـ ــده و کلی وقت داریم .صبحانه را
بـ ــا حوصله و آهسـ ــته و آرام خوردیم و راه
افتادیم .سـ ــرگرد با ماشـ ــین خودش جلو
افتاد و ما به دنبالش .به سه راهی رسیدیم
کـ ــه یک طرفـ ــش بـ ــه بسـ ــتان میرفت و
طـ ــرف دیگرش بـ ــه حمیدیه .سـ ــرگرد به
خیال اینکه مـ ــا باید به بسـ ــتان برویم که
وسایل الزم را برداریم راه بستان را گرفت
و رفت .مـ ــا هم البته به سـ ــمت حمیدیه
پیچیدیم .وقتی متوجه شـ ــد مسیرمان را
جـ ــدا کردهایم بهدنبال ما آمد .رسـ ــیدیم
و از ماشـ ــین پیاده شـ ــدیم .سـ ــرگرد هاج و
واج مانده بود که ماجرا چیسـ ــت و ما کی
تانک را تعمیر کردهایـ ــم و از میدان مین

بیـ ــرون کشـ ــیدهایم .تانک را وارسـ ــی کرد
و دید سـ ــالم و قبراق و آماده کار است .با
تعجب پرسید« :شما کی این کار را انجام
دادید؟» گفتم ما که قول دادیم درستش
میکنیم و کردیم ،حاال نوبت شماسـ ــت
بـ ــه قولت عمل کنی پنج هزار تومان ما را
مرحمت کنی! شوخی میکردیم و سر به
سرش میگذاشتیم .جناب سرگرد نازنین
و دوسـ ــت داشـ ــتنی هم عذرخواهی کرد
که باورمان نکرده بود و هم کلی تشـ ــکر و
قدردانی که تانکشان شش ماهی بود از
کار افتاده و در میدان مین مانده بود.
یک هفتهای گذشت که دیدیم سرگرد
عزیز ما دوبـ ــاره به مقرمان آمـ ــد .این بار
دو جعبـ ــه میوه تـ ــازه برایمـ ــان آورده بود
و پنجهـ ــزار تومان پول نقـ ــد .من و جعفر
پولها را تقسیم کردیم .من فردای همان
روز به تهران رفتم و همه آن  ٢٥٠٠تومان
را درالله زار خرج سینما کردم .چند روزی
گذشـ ــت و پولم که تمام شـ ــد به بسـ ــتان
برگشـ ــتم و روز از نـ ــو و روزی از نـ ــو .مـ ــن و
جعفر و صادق و تانک و میدان مین!

