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کلیدواژه ها: 

تاریخ شفاهی، گفت وگو، تدوین، خاطره نویسی، مستندنگاری.

تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با مترکز بر 

کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد

شهاب احمدپور

چکیده: 
دغدغه ها،  با  همراه  تاریخ شفاهی،  پروژۀ  در  مصاحبه  یک  تدوین 
است.  شده  پرداخته  آن ها  به  متن  این  در  که  ا ست  مسائلی  و  مشکالت 
پس از گفت وگوی حضوری و به دست آوردِن متن خام، نوبت به مرحلة 
تدوین می رسد. این تدوینگر است که تصمیم می گیرد چه بخش هایی از 
گفت وگو در متن نهائی کتاب بماند و چه بخش هایی حذف شود. اوست 
که تصمیم می گیرد متن براساس چه نثری نوشته شود و از چه فرمی 
استفاده کند. تدوینگر است که با توجه به طیِف مخاطباِن مورِدنظرش، 
نقطة شروع، پایان و میانة یک متن را مشخص می کند. بنابراین تدوینگر 
با  این راه، طبعًا  است و در  این پروژه  اساس در  اصل و  متفکر و  مغز 
مشکالت بسیاری روبه رو می شود. در این نوشته، مشکالتی که بر سِر 
راه تدویِن کتاب »رودخانه های کوچک چپرپرد« بوده، مورِدبررسی 

قرار گرفته است. 
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مقدمه:
کتاب »رودخانه های کوچک چپرپرد« مستندنگارِی بخش هایی از زندگِی شهیدان میرجبار عزیزی 
و بهمن فاتحی است. نگارندۀ این سطور، پیش از این، هفت کتاب در حوزۀ تاریخ شفاهی جنگ و 
در قالب پروژۀ تاریخ شفاهی حوزۀ هنری گیالن چاپ کرده است که تمامِی آن ها خاطرات دوران 
کودکی، زمان انقالب، جنگ و دوران اسارت  آزادگان و رزمندگان بوده است. این کتاب اولین تجربة 

نگارنده در زندگی نامة شهدا محسوب می شود. 
همان طور  که در مقدمة کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد گفته شده، از نظر نویسنده »مسئله« 
یا »مشکل« اساسی تاریخ شفاهی مورِدبحث، شعارنویسی و الگو سازی از زندگی شهدا بوده و هست. 
در واقع شهدا در تمام این سال ها با مدِح راویان و نویسندگان و شاعران متعهد، تبدیل به ارواحی 
معصوم، غیرقابِل درک و دسترس شده اند، شهدایی که از آن ها چیزی گفته نشد، جز در رثای روِح 
بلند و ملکوتی و حیاِت سراسر خیر و برکتشان. شهدایی که به واسطة ماورایی کردن شخصیت شان 
که  معمولی  انسان هائی  تا  می مانند  زیبا  عکسی  قاب  به  بیشتر  و  شده اند  دور  ما  از  سال هاست 
روزی کنار ما، در همین شهر زیسته اند  و نتیجة این افراط کاری ها چیزی نیست جز فراموش شدن 
آن ها. حاال از متولدیِن دهة هفتاد و هشتاد، نسلی از راه رسیده که نمی خواهد از آن ها بداند، چون 
فانتزی های هالیوود برایش هزار بار جذاب تر از عنواِن تکراری و کلیشه اِی »سیرۀ شهید« است، 
آن هم در زمان های که شهدا تبدیل شده اند به قالِب تکراری و کسل کننده ای در کتاب های دفاع 
مقدس که در هر عنوان کتاب فقط اسم ها تغییر می کند و متن ها عینًا از روی هم کپی می شوند. در 
کتاب »رودخانه های کوچک چپرپرد« با نزدیک شدن به مصاحبه شوندگان سعی شده است زندگی 
واقعی و به  دور از شعار دو تن از شهدای استان، مستندنگاری شود و این مقاله در واقع تجربه نگارِی 

مختصری از رونِد تدوین آن کتاب است.

شهاب احمدپور1

تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با 

مترکز بر کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد

1. پژوهشگر تاریخ شفاهی  
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مراحل کار
سوژه یابی؛	 
مطالعة اولیه؛	 
مصاحبة حضوری؛	 
پیاده سازی مصاحبه های صوتی؛ 	 
طبقه بندی مصاحبه ها و تفکیک براساس راویان؛	 
تدوین روایت ها. 	 

سوژه یابی
وقتی که حوزۀ هنری گیالن پروژۀ چاپ تاریخ شفاهی را شروع کرد، فقط دو روش برای انتخاب 
سوژه وجود داشت، اول برحسِب شناختی که مدیران مجموعه از افراد شاخص داشتند، خصوصًا در 
شاخة تاریخ شفاهی رزمندگان و آزادگاِن جنگ و دوم برحسِب انتخاِب تصادفی از لیست آزادگاِن 
بنیاد شهید و امور ایثارگران. به طور مثال، برای چاپ خاطرات آزادگاِن شهرستاِن شفت، که شامل 
39 نفر می شد، با تمام لیست تماس گرفته شد و از بین کسانی که در دسترس بودند، فقط شانزده 

نفر حاضر به مصاحبه شدند که خاطراِت همة آن ها در قالب چهار کتاب به چاپ رسید. 
پس از آشنایی با این رزمندگان، باب جدیدی آغاز شد. آن ها برحسِب تجربة شخصی، کسانی 
را به ما معرفی کردند که از نظرشان راویاِن بهتر با خاطراتی بیشتر بودند. پس از آن، مبناِی اصلِی 
سوژه یابی براساس معرفِی سوژه ها توسط افراد شکل گرفت. در این بین، با چاپ و دست به دست 
شدِن کتاب ها، عده ای از رزمندگان هم به این پروژه عالقه مند شده، برای چاپ خاطرات خود و 
دوستان شهیدشان به سراغ ما آمدند. به طور مثال، ابتدا دو نفر از هم رزمان شهید بهمن فاتحی و 
شهید میرجبار عزیزی برای ساخت یک فیلم کوتاه در مورد این دو شهید به حوزه  هنری گیالن 
مراجعه کردند که بعد از صحبت و مشورت، پیشنهاد شد که برای ماندگارِی اثر، در کنار یک فیلم 

کوتاه، یک جلد کتاب از خاطرات آن دو شهید نیز به چاپ برسد. 

مطالعة اولیه
قبل از شروع کار و حتی قبل از پذیرفتِن کار، ابتدا مطالعة مختصری در مورد دو شهید انجام شد. 
در اینترنت نیز صفحات زیادی از زندگی نامه و ذکر خاطراتی از آن دو شهید وجود داشت. همین طور 
چند صفحه عکس و خاطره از شهید بهمن فاتحی که قباًل در مجموعة دیگری چاپ شده بود، با 
دقت مطالعه شد. یکی از دو شهید، یعنی بهمن فاتحی، پاسدار لشکر 25 کربال بود که در سن 22 
سالگی به شهادت رسیده بود. دیگری، میرجبار عزیزی، در سال 1362ش. و در سن 15 سالگی، 
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این،  بر  عالوه  بود.  رسیده  به شهادت  و  شده  اعزام  جنگی  مناطق  به  داوطلب  بسیجی  به عنوان 
هم رزمان این دو شهید هم به عنوان پیشنهاددهندۀ اولیه در کنار ما بودند؛ با توجه به هم محلی بودن 

با این دو شهید، اطالعات ارزشمندی را در اختیارم گذاشتند. 

خانواده ها
برادر  دو  و  مادر  پدر،  با  و  رفتم  خانوادۀ شهید عزیزی  به سراغ  ابتدا  برای گفت وگوی حضوری، 
شهید در فضایی احساسی گفت وگو کردیم. بروز احساسات باعث شد اعتماد متقابلی بین من و 
مصاحبه  شوندگان شکل بگیرد. با این حال، به دلیل بافت سنتی خانواده، روایت زندگی شهید، همراه 
با باورهای مذهبی و سنتی بود. اعضای خانواده، شهید عزیزی را نمونة یک جواِن پاک و معنوی 
توصیف کردند، بدون آنکه خاطرات قابلِ توجهی از او در اختیار ما بگذارند. در واقع مصاحبه،  بیش 
از آنکه خاطرات مستند باشد، به توصیفات و کلمات خالصه شد. حاصِل مصاحبه با دو خواهِر شهید 
نیز مشابه همین بود، به این معنی که اطالعات قابلِ توجهی از شهید به دست نیامد. از او صرفًا 
با صفات نیکو مانند مهربان، دوست داشتنی، منظم، درس خوان، خوش زبان و امثالهم یاد می شد. 
نتیجة مصاحبه با خانوادۀ مذکور، چندان قابل توجه و مناسب برای روایت داستانی نبود. ازاین رو 
متوجه شدم که بعد از گذشت سال ها، خانوادۀ شهید فقط خصوصیت های مثبت و معنوی او را به 

یاد می آورند یا دست کم، ترجیح می دهند فقط از آن ها صحبت کنند. 
به  بزرگ و خواهر شهید( هم وضع  برادر  )مادر،  فاتحی  بهمن  با خانوادۀ شهید  در مصاحبه 
همین منوال بود. او جوانی حرف گوش کن، مهربان، دوست داشتنی، دست گیر و کمک گر، بسیار آرام 
و درس خوان توصیف شد. با توجه به ذهنیتی که قبل از این مصاحبه، در گفت و گو با چند نفر از 
دوستان او داشتم، برخی از این خصایص اخالقی و رفتاری کاماًل با شنیده هایم متضاد بود! به طور 
یاد می آوردند. هم چنین  به   با شرارت های کودکانه  پرانرژی و همراه  را بسیار  او  مثال دوستانش 
خاطراتی از اختالفات فاحش و جدِی او با پدرش شنیده بودم که خانواده اش کاماًل برعکس آن را 
تعریف کرده بودند. غیر از مادر شهید که روایت او تا حدی به حقیقت نزدیک تر بود و از اعضای 
خانواده تنها او بود که به مسئله اختالف بهمن با پدرش اشاره کرده بود و اینکه پدرش با برخی 
فعالیت های او مخالف بوده؛ طوری که بهمن در یکی از اعزام های به جبهه، با علِم به مخالفِت پدر، 

از خانه فرار کرده بود. 
در گفت وگو با مادر شهید، فقط چند خاطرۀ جالب از او به دست آمد و باقی مصاحبه صرفًا به 
ذکر صفات نیکوی شهید گذشت. خواهر شهید نیز کمکی نکرد و مصاحبه با او، حتی در حد دو 
پاراگراف هم به پیش بردن داستان زندگی او ختم نشد. می توان گفت که مصاحبه با خانوادۀ این 
دو شهید تنها زمانی پیش برنده بود که برخی از اعضای خانواده یا دست کم یکی از آن ها، تمایل به 
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شکستِن تابوی »شهیِد مقدس« را در خود به وجود آوردند. 

دوستان دوران کودکی
پیدا کردن و هماهنگی زمان مصاحبه با دوستان دوران کودکی، برعهدۀ دو هم رزم شهید بود که 
در این پروژه با ما همکاری می کردند. یکی از نقاط ضعف ما در این کتاب هم همین بود. به این 
دلیل که هر دو هم رزم شهید، با تمام صداقت شان، دارای خصوصیات اخالقی و خانوادگی مشابهی 
بودند. هر دو در خانواده هایی مذهبی رشد کرده بودند، هر دو بازنشسته سپاه پاسداران بودند و برخی 
اعضای خانوادۀ هر دو در یگان های مختلف نیروهای مسلح مشغول به کار بودند. طبعًا افرادی را که 
این دو نفر برای مصاحبه انتخاب می کردند، ناخوداگاه از بین دوستانی بودند که از کودکی با آن ها 
در ارتباط بوده و رویکرد اجتماعی- مذهبی مشابهی با آن ها داشته اند. با این فرض، دوستانی که 
از دوران کودکی، احتمااًل با دو شهید اختالفِ نظر داشتند یا بعداً اختالفِ نظر پیدا کردند یا به دلیل 
تفاوت دیدگاه ها قطع ارتباط کردند یا با دو رابط ما ارتباطی نداشته اند، از لیست مصاحبه شونده ها 
حذف شدند. به این ترتیب، ممکن است که ما فقط با کسانی مصاحبه کرده باشیم که از نظر فکری 

یا احساسی، به این دو رابط نزدیک بوده اند. 
در مصاحبه با دوستاِن دوران کودکی که همگی هم محلی و همسایة دو شهید بوده اند، خاطرات 
از  و  بشکنند  را  قالب های همیشگی  تا  آن ها حاضر شدند  آمد.  به دست  جالبی  و  ناب  فوق العاده 
کودکانه،  شرارت های  و  شیطنت ها  شامل  که  خاطراتی  کنند.  صحبت  شهید  دو  واقعِی  کودکِی 

جنبه های نگفته و ناشناختة هر دو شهید و گوهِر اصلی هر کودک سرزنده ای می شد. 
می دانستند  بی آزار  و  مهربان  حدی  در  را  میرجبار  شهید  که  خانواده  برخالف  مثال،  به طور 
چندان که حتی راضی به آزاِر مورچه ای هم نبوده )یا درک و جمع بندِی من از مصاحبه با خانواده ی 
مذکور دارای چنین مفهومی بود(، تقریبًا تمامی دوستان خاطراتی از تبحر او در شکار پرندگان با 
سنگ انداز )تیرکمان کشی( داشتند. همین طور در مورد شهید بهمن، تقریبًا همة آن ها متعقد بودند 
که در دوران کودکی شان، هیچ دوستی به شرارِت او نداشته اند و هرکسی به شکلی در بازی های 

دورۀ کودکی از او آزار دیده بود؛ در صورتی که خانواده او را آرام و بی آزار توصیف می کردند!  
در مصاحبه با دوستان کودکی و هم محلی ها، آن قدر خاطرات و روایاِت جالب به دست آمد که 
می شود تمامی آن مصاحبه ها را مفید و با حداکثر اطالعات ارزیابی کرد؛ اما این بخش از مصاحبه، 

مشکالت و پیچیدگی هایی را به پروژه اضافه کرد: 
اول اینکه بسیاری از خاطراتی که دوستان از دو شهید داشتند، در هم تنیده بود، یعنی هر دو شهید 

در یک خاطره حضور داشتند و این باعث می شد تفکیِک خاطرات دو شهید از هم غیرممکن شود. 
دوم اینکه دوستاِن دوران کودکی و هم محلی ها خاطراتی از دو شهید تعریف کردند که با آنچه 
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خانواده از آن ها می گفتند، کاماًل متضاد بود و این باعث می شد تدوینگر دو انتخاب داشته باشد، 
یا مجبور شود که هر دو نگاه را در کتاب وارد کند، که در آن صورت توضیح آن اختالف آشکار 
و فاحش بسیار مشکل می شد و یا اینکه مجبور شود یکی از دو نگاه را حذف کند که این خالف 

اصول حرفه ای بود. 
سوم اینکه، مشکل بزرگ در خاطرات شهدا، وابسته بودن متن به حافظه و خاطره است. به این 
معنا که عمدۀ روایت ها، تنها خاطراتی منفصل از شهدا هستند. یعنی راوی چند جمله در مورد یک 
خاطره از کودکی صحبت می کند و بعد چند جمله از خاطره ای در نوجوانی می گوید که لزومًا هیچ 
ربطی به هم ندارند  و گاه بعضی خاطرات، ولو شیرین، آن قدر کوچک و منقطع هستند که نمی شود 

آن ها را به هیچ شکلی در متن وارد کرد، چون ربطی به قبل و بعد ندارند. 

هم رزمان و فرماندهان 
شهید میرجبار، فقط دو بار در سن پانزده سالگی به صورت داوطلبانه در جنگ شرکت کرده بود که دفعة 
دوم به شهادت رسید. سِن کم و حضور مقطعِی او در جنگ باعث شد که روایات و خاطرات کمتری 
از او موجود باشد. از مجموع کسانی که در این دو اعزام همراه او بودند، فقط به چند نفر دسترسی 
پیدا کردم و باقِی هم رزمان تقریباً او را به یاد نمی آوردند. از این حیث، مستندنگارِی زندگی او شامل 

سال های آخر دهة پنجاه تا سال 1362ش. می شد و روایت ما از زندگی او در همین جا پایان یافت. 
شهید بهمن، به دلیل حضور مکرر به عنوان داوطلب و بعداً گذراندن دوران سربازی در لشکر 
25 کربال و حضور مستمر در جنگ و بعداً عضویت در سپاه پاسداران، کاماًل شناخته شده بود و 
بگیرند.  قرار  ما  دایرۀ مصاحبه های  در  راوی  به عنوان  از هم رزمان می توانستند  طیف گسترده ای 

مصاحبه ها در سه استان، یعنی گیالن و مازندران و گلستان انجام شد. 
گفت وگو با هم رزمان شهید بهمن هم راضی کننده بود، چراکه آن ها به نسبِت دوستان اطالعاِت 
بیشتر و دقیق تری از شخصیِت بهمن داشتند که البته این طبیعی است؛ به این دلیل که مواجة آن ها 
با بهمن در دوران جوانِی او بوده است. با این حال، میزاِن جسارِت هم رزمان در گفتِن حقایق، از 
دوستان دوران نوجوانی کمتر بود. یعنی با اینکه خاطرات بیشتری از او داشتند، اما تقریبًا تمامِی این 
خاطرات شامل روی مثبت و صفاِت حسنة بهمن می شد. فرق این روایت ها با روایات خانواده در 
این بود که خانواده ها، شهیدان خود را معصوم جلوه می دادند، حال آنکه هم رزمان از صفاِت مثبِت 
ملموس و روزانة شهید صحبت می کردند، یعنی به هیچ وجه در پی نورانی جلوه دادِن چهرۀ شهید 

نبودند و او را برای مصاحبه کننده، در دسترس قرار دادند. 
بود.  کتاب  تدوین  مراحل  در  چالش  بزرگ ترین  شروِع  فرماندهان،  و  رزمندگان  با  مصاحبه 
به  روشنی می دانیم که جنگ میدان بسیار بزرگی بوده است. هرکس در هر متر از جبهه، روایت 
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متفاوتی از دیگران دارد و خصوصًا وقتی کار به روایت عملیات ها می کشد، این خطوِط روایی گاه 
با هم منطبق  از یک عملیات، به هیچ وجه  از هم فاصله می گیرند که روایت دو فرمانده  آن قدر 
نیست. همین طور در مورد رزمندگان، که در صحنة عملیات، هر کدام دغدغه های متفاوتی داشتند.

پیاده کردن مصاحبه ها از روی فایل صوتی
این مستندنگاری حاصل بیش از هفتاد ساعت مصاحبه با 42 نفر از اطرافیاِن آن دو شهید است. 
از دوربین  و در طی هیچ مصاحبه ای  انجام شده  )رکوردر(  با دستگاه ضبط صدا  تمام مصاحبه ها 
عکاسی یا دوربین فیلم برداری استفاده نشده است. البته، بهتر بود که برای چنین پروژه ای و چنین 
تعدادی از مصاحبه شوندگان، پیش بینی دوربین عکاسی صورت می گرفت تا از تمام آن ها دستِ کم 

یک قطعه عکس موجود باشد. 
تمام مصاحبه را شخصًا از روی فایل صوتی پیاده کردم )قسمتی از آن ها را در حین انجام 
پروژه و در روزهایی که مصاحبه ای نداشتم و قسمت کمی را بعد از اتمام مصاحبه ها(. این کار را 
شخصًا انجام دادم چون احساس می کردم با این کار می توانم همة مصاحبه ها را مرور کنم و در 

زمان تدوین، تسلط بیشتری بر متن داشته باشم. 

طبقه بندی مصاحبه ها و تفکیک براساس راویان
در گام اول: فایل هر مصاحبه را با تاریخ آن مصاحبه و نام مصاحبه شونده نام گذاری کردم. برای 
مثال نام فایل مصاحبه ای که در 11 مهرماه 1392ش. با برادر شهید صورت گرفته را به این شکل 

ثبت کردم:
Fatehi-92.07.11-Baradar

تاریخ  با  به راحتی  فایل  هر  به این ترتیب،  کردند.  پیروی  استاندارد  همین  از  فایل ها  تمام  و 
مصاحبه قابِل مشاهده بود. 

در داخل فایل متنی نیز در اولین سطر، تاریخ مصاحبه، نام مصاحبه شونده و نام فرد یا افراد 
افراد دیگری هم در جلسة مصاحبه بوده باشند( مجدداً  حاضر در جلسة مصاحبه )در صورتی که 

ذکر شده است. 

 تدوین روایت ها 
مهم ترین و سخت ترین قسمِت پروژه، تدوین روایت ها و مصاحبه هاست. اکنون باید به مهم ترین 

سؤال، پاسخ بدهیم: ساختار و فرم کار چگونه باشد؟ 
∗ تمام 	 تقریبًا  بنابراین  هستیم.  روبه رو  بوده اند  همسایه  و  هم بازی  هم محلی،  که  شهید  دو  با 
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یعنی دوستان و هم محلی ها، شامل  با گروه دوِم مصاحبه شوندگان،  انجام شده  گفت وگوهای 
خاطرات مشترک هر دو شهید می شود  به طوری که قابِل تفکیک نیستند. 

∗ شهید میرجبار در سن 15 سالگی شهید شده است و مجموع خاطرات و روایاِت راجع به او، به 	
هیچ وجه در حد یک کتاب نیست. 

∗ اگر بر فرض، دو کتاب مجزا داشته باشیم، اغلب خاطرات جادوکودکی در هر دو کتاب تکراری 	
و مشابه خواهد بود. 

∗ از نظِر من، قالب سنتی و کلیشه اِی کتاب های زندگی نامة شهدا به هیچ وجه مطلوب و مناسب 	
نیست؛ یعنی قالبی که در آن در هر صفحه یک راوی برخی خصوصیات شهید را بازگو می کند. 
بنابراین کتابی سراسر ستایش پیِش روی ما می ماند که با شخصیتی که شهید در زمان حیات 

خود داشته کاماًل متفاوت است. 
∗ پیدا کردم متوجه شدم خانوادۀ شهدا روی شهیدشان حساس 	 با شناختی که در گفت وگوها 

هستند و مایل نیستند هرچه به ذهن هرکسی رسیده در مورد فرزندانشان گفته شود. 
بنابراین با یک چالش جدی مواجه بودم، اگر کتاب را به شکل کلیشه اِی آن می نوشتم )هر 
صفحه یک راوی( کتاب کسالت آور و تکراری می شد و قطعًا مخاطباِن خود را  - که در حالت عادی 
هم بسیار کم هستند - از دست می داد و اگر می خواستم کتاب را برحسب موضوع بخش بندی کنم، 
فجیع تر از مثال قبل، الگوبردای کلیشه ای می شد از شیوۀ نگارش اوائل دهة شصت، که در ابتدای 
یک صفحه نوشته می شد »نماز« و بعد چند خاطره از دوستان و هم رزمان در مورِد نماز خواندن 
شهید گفته می شد. شیوه ای که درطول زمان،  به دم دستی ترین فرم برای نوشتِن زندگی نامة شهدا 

تبدیل شد، فرمی که هیچ جذابیتی برای مخاطب نداشت. 
از این رو تصمیم گرفتم که از تجربة کتاب های قبلی ام، یعنی خاطرات آزادگان جنگ استفاده 
کنم. در آنجا هم از چند فرم متفاوت استفاده کرده بودم. اول فرم خطی، که زندگی سوژه از تولد 
تا یک تاریخ معین به شکل خطی و در توالی زمانی روایت می شد و دوم، فرم های ترکیبی که با 
البته واقعًا مایل به  پس و پیش کردن زمان و استفاده از فلش بک ها، روایت جذاب تری می ساخت. 
استفاده از شیوۀ دوم بودم، اما روایت های متعدد، تقطیع شده و از هم گسسته، و از همه مهم تر، 
غایب بودن سوژه های اصلی و طبیعتًا از دست رفتن روایِت یک دست، باعث می شد که کار به اندازۀ 
نهایت  را گیج می کرد. پس در  از آن فرم کاماًل خواننده  استفاده  باشد و  پیچیدگی داشته  کافی 
تصمیم گرفتم که از فرم خطی، با رعایت توالی زمانی، از تولد تا شهادت آن دو پیش بروم. حال 

مشکل بزرگی وجود داشت که درهم تنیدگِی زندگِی دو شهید بود. 
خوب من چند انتخاب داشتم؛ اول اینکه دو کتاب مجزا داشته باشم که همان طور که قباًل 
گفته شد، چون حجِم خاطراِت شهید میرجبار در حد انتشار یک کتاب نبود، عماًل او حذف می شد 
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که به هیچ وجه مورِدنظرم نبود. 
دوم اینکه یک کتاب با دو فصل جداگانه داشته باشم که هر فصل روایت گر خاطرات یکی از 
آن ها باشد. در این صورت، در یک کتاب، بسیاری از خاطرات و جمالت باید در هر دو فصل تکرار 
می شد، چون دوران کودکی و نوجوانی شان با هم سپری شده بود و همه خاطرات یکسانی از آن ها 
داشتند. سومین راه این بود که خاطرات هر دو نفر را در هم ببافم و با یک خط سیر زمانی، از تولد 

تا شهادت پیش بیایم. از بین این موارد، تنها راِه معقول، اما سخت، راِه سوم بود. بنابراین: 
1- متِن تمام مصاحبه ها را از نو خواندم و روایت های مربوط به هرکدام از دو شهید و همین طور 

روایت های مشترک را عالمت گذاری کردم. 
2- زمان را در تمام مصاحبه ها عالمت گذاری کردم، به این شکل که کل زمان زندگِی آن دو شهید 

را در چند مرحله طبقه بندی کردم. به طور مثال: 
2-1  دوران کودکی و پیش از مدرسه و دوران مدرسه )ابتدایی(؛

2-2  دوران مدرسه )راهنمایی(؛
2-3  دوران انقالب؛

2-4  اعزام های داوطلبانه به جبهه: اعزام اول و اعزام دوم )هر دو نفر، دو اعزام داوطلبانه به 
جبهه داشتند(؛

2-5  شهادت میرجبار؛
2-6  دوران سربازی شهید بهمن ؛

2-7  دوران جبهه و عملیات های شهید بهمن ؛
2-8  شهادت بهمن .

بعد از مشخص شدن تاریخ ها و گفته های هر شخص، روایت ها را به ترتیب زمانی مرتب کردم. 
به این شکل که اگر خاطره ای از بهمن در هشت سالگی داشتم  و خاطرۀ بعدی از او مربوط به نُه 
سالگی می شد، اما روایتی از هشت سالگی میرجبار هم در دستم بود، خاطره میرجبار را بالفاصله 

بعد از هشت سالگی بهمن آوردم. به همین شکل، خاطرات هر دو به ترتیب زمان درهم بافته شد. 
اما، چالش دیگری به وجود آمد که قباًل به نمونه های بسیار ضعیف تر آن در خاطرات آزادگان 
برخورد کرده بودم و آن پراکندگی موضوعات و گاه روایت های بسیار کوتاه و بی ربط در کنار هم 
بود. مثاًل در خاطرات آزادگان، گاهی یک رزمنده، سه خط در مورد یک خاطره از نگهبان عراقی 
صحبت می کرد و بعد دو خط در مورد گرسنگی و چهار خط در مورد نماز و وقتی تعداد این خاطرات 

بی ربط به هم زیاد می شد، ارتباط دادن آن ها بسیار مشکل می شد. 
در کار تدوین زندگی این دو شهید، مشکل غیرقابل تصور بود. ابتدا با تناقض هایی در مورد 
شخصیت هر کدام از آن ها مواجه بودم، چون هرکس آن ها را از چشم خودش روایت می کرد. دوم 
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اینکه با 42 نفر مصاحبه شده بود و هر کدام مجموعه ای از خاطرات کوتاه و بی ربط داشتند و سوم 
اینکه چون کتاب دو پرسوناژ اصلی دارد، تمام این موارد دوبار تکرار می شود. 

برای مثال در مورد دوران تحصیل آن دو شهید در مقطع راهنمایی، حدود 15 نفر صحبت کرده 
بودند. نفر اول خاطراتی از ماهیگیری، درس خواندن، درگیری با همسایه ها و امثالهم داشت که هر 
خاطره نهایتًا به چند خط می رسید. نفر دوم هم خاطراتی چندخطی از عالقه به یک دختر، سینما 
رفتن، کتک زدن همکالسی ها و بستنی خوردن داشت. نفر سوم، و همین طور نفرات بعدی. بنابراین، 
در یک محاسبة ساده، برای دوران راهنمایی چهل خاطرۀ سه خطی و بی ربط داشتم که نهایتًا 
می توانستم ده تا از آن ها که نزدیک تر به هم بودند را وصل و پینه کنم، اما باقی آن ها وصلة ناجور 
بودند. عالوه بر این گاهی این خاطرات نقیض هم بودند، یعنی یک نفر بهمن را بسیار باهوش و 
زیرک توصیف می کرد و یک نفر دیگر با ذهنیتی که از نمرات او در مدرسه داشت، او را شاگردی 
متوسط و حتی ضعیف توصیف می کرد. یک نفر او را خجالتی می دانست و جبار را جسور، و نفر 
بعدی، با روایت چند خاطره، برعکس این را تعریف می کرد و در نظر داشته باشید که این فقط 
مربوط به یک دورۀ کوتاه بود. چنین مشکلی در تمام طول زمان حیات آن دو شهید تعمیم داشت؛ 
یعنی خاطرات هر مصاحبه شونده قطعه ای از پازِل شخصیِت این دو شهید بود که کامل کردن آن 

زمان، حوصله و تمرکز زیادی می طلبید. 
برای حل این مشکل ابتدا خاطراتی را که شبیه یا در امتداد هم بودند با زاویه دید دانای کل 
به هم دوختم، زیرا دانای کل می توانست در هر جایی سرک بکشد و گاهی حتی مقدمه ای برای 
از قسمت های متن،  امکان دارد در بعضی  این حال به خوبی می دانم که  با  باشد.  پاراگراف بعدی 
این وصله و پینه ها به مخاطب نچسبد. حق با مخاطب است، اما این تنها چیزی بود که از دست 
من برمی آمد. در مورد صحبت های ضدونقیض هم، سعی کردم جنبه هایی از شخصیِت آن فرد که 
مورِدتائید اکثریت بوده و سند و مدرک بیشتری از آن وجود داشت را پررنگ کنم و بعضی قسمت ها 
که صفتی از شهیدان بیان شده بود که شهادت دیگری برای آن وجود نداشت یا سندی در دست 

نبود، حذف یا بسیار کم رنگ شد. 
با رسیدن به سال  1362ش. و شهادت میرجبار، داستان او تمام شد و باقی ماجرا مربوط به شهید 
بهمن بود. البته فکر می کردم که باید ساده تر از بخش اول که هر دو حضور داشتند، باشد اما اشتباه 
می کردم. بهمن در جنگ حضور داشت و از سال 1362ش. تا شهادت در جبهه بود. این قسمت کتاب 

به شکل غالب، حاصل گفت وگو با هم رزمان و فرماندهان او بود و مشکل از همین جا شروع می شد. 
در جنگ، یک رزمنده یا فرمانده، می تواند در یک عملیات باشد و در عملیات بعدی نباشد. 
می تواند با بهمن در یک گردان باشد، اما با او ارتباط چندانی نداشته باشد. می تواند حتی با او در 
یک چادر باشد، اما مدت این هم چادری بودن کوتاه باشد. بنابراین، هرکسی روایت خود را از بهمن 
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لزومًا همان  بهمن سال 1365ش.  بگویم  بود. می خواهم  بهمن در حال رشد  داشت، درحالی که 
بهمن سال 1363ش. نبود و تصویری که یک رزمنده از سال 1363ش. داشت، با تصویری که 

یک رزمندۀ دیگر از بهمن در سال 1365ش. داشت؛ کاماًل متفاوت بود. 
جدا از آن، وقتی به بحث عملیات ها می رسیم که بسیار مهم هستند، مشکالت عجیب و بعضًا 
جدیدی برایم پیش می آمد، مثاًل هرکس صحنة عملیات را طوری توصیف می کرد که با دیگری 
متفاوت بود که البته طبیعی هم بود، چون هرکس طبق مأموریتش در نقطة متفاوتی از جغرافیای 
عملیات ایستاده بود. گاهی بین عملیات، بهمن در روایت ها گم می شد، یعنی معلوم نبود که در آن 
لحظه بهمن چه کار می کرده و کجا بوده، چون راویان در آن لحظه به دنبال بهمن نبوده اند و هرکس 

کار خودش را می کرده و تمرکزش روی عملیات بوده است. 
گاه برای دادِن اطالعات نظامی، مثاًل فرماندهی عملیات، با چند روایت مواجه می شدیم، چون 
در یک عملیات، به محض شهادت یک فرمانده، کسی جانشین او می شد. این برای یک رزمنده 
کاماًل تعریف شده و مشخص است، اما وقتی می خواهیم در دو یا سه صفحه یک عملیات را روایت 
کنیم، این تغییرات کاماًل گیج کننده می شوند، یعنی در بعضی مقاطع مشخص نیست لحظه ای که 
بهمن داشته دستوری را انجام می داده، دقیقًا چه کسی فرمانده بوده و حتی خود بهمن دقیقًا کجا 
بوده است و این نقصی است که بر این کتاب وارد است، اما نگارنده تمام سعی خود را کرده تا 

حداکثر اطالعات را منتقل کند تا روایت ها گنگ و نامفهوم نباشند. 
اما در مورد اختالف گفته های رزمندگان و فرماندهان، باز هم سعی شد تا گفتة اکثریت لحاظ 
شود، بنابراین هرجا که در مورد یک موضوع واحد، چند نفر روایت مشابهی داشتند، میانگیِن آن ها 
به عنوان خط سیِر ماجرا درنظر گرفته شد. در مواردی هم که خاطره ای تعریف شده بود که هیچ 
سندی برای تائید آن وجود نداشت، اما نقِل آن در رونِد ماجرا یا برای نشان دادِن شخصیِت شهیدان 
مهم بود، عین روایت را آوردم و نام راوی را هم در پانویس ذکر کردم تا هیچ شک و شبهه ای 

وجود نداشته باشد. 
در این کتاب، برای اولین بار در مجموعه کتاب های تاریخ شفاهی حوزه  هنری گیالن، عکس ها 
در میان کتاب آمده است. دلیل این کار، وجود دو سوژه، و تعداد باالی اسناد و عکس ها بود. ازآنجا  
که در این مستندنگاری، طبیعتًا نمی توانستم تمام زوایای زندگِی دو شهید را پوشش بدهم، سعی 
کردم با آوردن عکس ها در قسمت های مرتبط با سیر روایت، کار از یکنواختی خارج شود و امیدوارم 

که این هدف محقق شده باشد. 
در پایان، باید اضافه کنم که اولین تجربة کار در زمینة مستندنگارِی زندگی شهدا، فوق العاده سخت تر 
از چیزی بود که تصورش را می کردم. شروع تا پایان پروژه، حدود دوازده ماه زمان برد که تقریباً پنج ماه 

مشغول تدوین کار بودم. فشار کار، خصوصاً وقتی پای شهیدان به میان بیاید، چند برابر می شود. 
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بعد از تمام شدِن کتاب، با اضافه کردِن دو مقدمه، یکی از طرف حوزه  هنری گیالن و دیگری 
از طرف نویسنده، تأکید کردیم که این کتاب به طور مسلم تمام زوایای زندگی این دو شهید را 
پوشش نداده و ابداً چنین ادعایی ندارد، اما مستندنگارِی قابل دفاعی از گوشه هایی از زندگِی این 

دو شهید است. 
در تمام کتاب سعی شد تا جایی که ممکن است، از به کاربردِن قطعِی هر»صفت« و نسبت دادِن 

آن به شهیدان پرهیز شود و به کار بردن هر صفت صرفًا از طرف یک راوِی مشخص باشد. 
احساس می کنم که برای کارکردن روی کتابی مشابه، نیاز به انرژِی مضاعف و زمان بیشتری 
خواهم داشت، چون حاال به پستی و بلندی کار واقفم. حاال اگر پیشنهاِد نوشتِن مستندی از زندگِی 
شهید دیگری به من داده شود، مسلمًا دو ماه اول را صرف تحقیق در مورِد دوران زندگی، دوستان، 
هم محلی ها، اقوام و دیگر مسائل مربوط به او خواهم کرد تا قبل از شروع مصاحبه ها، نقشة روشن 

و مشخصی از مسیر پروژه داشته باشم. 
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