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بشری مظلوم بود. نه می گذاشتند درس بخواند و نه 
می گذاشتند در اجتماع وارد شود. و در مسائل سیاسی 
تبحر پیدا کند. نه ممکن بود در میدان های...« جمله 
آقا با صدای انفجار ناتمام ماند. دیوارهای مسجد به خود 
لرزید. سیدخدا روی زمین افتاد. غرق در خون. انگار 
قیامتی برپا شد. محافظ آقا و چند تن از پاسداران به 
سمت آقا دویدند. ایشــان را روی دست گرفته و به 

بیرون بردند.

مردم پشت در بیمارستان 
آیت اهلل خامنه ای شــرایط خوبی نداشتند. وسعت 
جراحت شــان زیاد بود. دست راســت ورم کرده و 
بی حرکت، بخشی از سینه شان سوخته و نبض شان 
هم یکی در میان می زد. باید ایشــان را به یک مرکز 
درمانی می رســاندند. نزدیک ترین جــا درمانگاهی 
بود در خیابان قزوین. پزشکان با دیدن او گفتند که 
نمی توانند کاری انجام دهند و بهتر است ایشان را به 
بیمارستان بهارلو برسانند. دوباره حضرت آقا را سوار 
بر ماشین کرده و همراه با یک پرستار به بیمارستان 
بهارلو بردند. خبر سوءقصد به آیت اهلل خامنه ای خیلی 
زود آن هم از طریق رادیو منتشر شد. همین خبر مردم 
را روانه میدان راه آهن کرده بود تا خود را به پشــت 
در بسته بیمارستان بهارلو برسانند. همه دلواپس از 
جراحت وارد شده برای سالمتی ایشان دعا می کردند. 
خیلی ها هم برای اهدای خون آمــده بودند. خبردار 
شــده بودند خون زیادی از حضرت آقا رفته و ایشان 

نیاز به خون دارند.

دشمن قلب آقا را نشانه گرفته بود
اما در اتاق عمل چه گذشت. دکتر محجوبی با پیکر 
غرق به خونی مواجه شد که رنگ به صورت نداشت. 

با دیدن شریان های قطع شده دست راست آقا؛ سریع 
دست به کار شد و فقط توانســت جلوی خونریزی را 
بگیرد و گفت: »بهتر است ایشــان را به بیمارستان 
شهیدرضایی)شــهید رجایی فعلی( منتقل کنید.« 
حضرت آقا را باید سریع به بیمارستان شهید رجایی 
می رســاندند اما ازدحام جمعیت بیــرون جلوی در 
بیمارســتان اجازه این کار را نمــی داد. بهترین کار 
استفاده از بالگرد بود. 2بالگرد در حیاط بیمارستان 
فرود آمدند. از آنجا که احتمال توطئه منافقان می رفت، 
یکی از پرسنل روی تخت خوابید و صورتش با ملحفه 
پوشانده، بعد هم سوار بر بالگرد از بیمارستان خارج 
شد. با این کار مردم به تصور اینکه حضرت آقا را منتقل 
کردند متفرق شدند. مدتي بعد ایشان با بالگرد دوم 
به بیمارستان شــهید رجایی انتقال داده شد. عمل 
جراحی تا ساعت های پایانی شــب طول کشید. به 
خواســت خدا ایشــان زنده ماندند. حجت االسالم 
مطلبی می گوید: »دشــمن با گذاشتن ضبط صوت 
قلب حضرت آقا را نشانه گرفته بود. اما بمب عمل نکرد 
و فقط چاشنی آن منفجر شده بود. ضبط صوت را پیدا 
کردیم دو تکه شده بود. داخل آن با رنگ قرمز نوشته 

شده بود: »عیدی گروه فرقان به جمهوری اسالمی.«

خیال شان راحت شد  همه سالم هستند
حضرت آقا وقتی به هوش آمدند نخستین سؤالی که 
پرسیدند این بود که آیا کس دیگری هم در این حادثه 
آسیب دیده است؟ و بعد که خیالشان راحت شد همه 
سالم هستند از وضعیت خودشان پرسیدند. پزشکان 
گفتند: »ممکن است دســت شما کار نکند.« آقا هم 
جواب دادند: »عیبی ندارد زبانــم کار می کند کافی 
است.« بعد هم از همان روز شروع به تمرین کردند تا 

بتوانند با دست چپ بنویسند.

شکست توطئه دشمن در مسجد ابوذر
بازخوانی ششم تیرماه سال 1360؛ روزی که به مقام معظم رهبری سوء قصد شد

گفت وگو با »مسعود امیرخانی«، نویسنده کتاب »مهاجر از سرزمین آفتاب« که زندگی مادر ژاپني شهید »محمد بابایي« را روایت می کند

از شرق آسيا تا فکه

زندگی در خانواده ای بودایی، بزرگ شــدن با فرهنگ ژاپنی، 
جنگ و بمباران اتمی 2شــهر ژاپن، ازدواج با مــردی ایرانی، 
مســلمان شــدن، مهاجرت به ایران، انقالب اسالمی، جنگ 
تحمیلی، شهادت فرزندش در فکه و... خاطراتی است از زندگی 
»کونیکو یامامورا« که در کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« چاپ 
شده اســت؛ کتابی که به گفته مســعود امیرخانی، تاکنون به 
زبان های ترکی استانبولی، فرانسوی، عربی و اردو ترجمه و در 
کشورهای مختلف توزیع شده است. ترجمه این کتاب به زبان 

ژاپنی و انگلیسی هم پایان یافته و به زودی منتشر خواهد شد.
عشق به مردی مسلمان

با شنیدن نام این بانوی ژاپنی، سؤالی در ذهن مخاطبان شکل می گیرد 
که چه انگیزه ای موجب شد تا او که اکنون با نام مادر شهید نیز شناخته 
می شــود، از کشــورش مهاجرت کند و به همه آنچه در ژاپن داشت 
پشت کند. پاسخ این سؤال با خواندن کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« 
مشخص می شود؛ جایی که راوی در خاطراتش از تغییر و تحول درونی 
خود نیز سخن می گوید؛ چیزی که داســتان زندگی این مادر شهید 
را منحصربه فرد می کند حوادثی اســت که در طول زندگی اش اتفاق 
می افتد و مسیر زندگی او را تغییر می دهد. کونیکو یامامورا معتقد است 
در زندگی هرچه جلوتر می رود درهای جدیدی به رویش باز می شود. 
او در کشور ژاپن و در خانواده ای بودایی مذهب متولد شد و تا 21سالگی 

تحت آموزه های بودایی بود، اما ازدواج با یک جوان مسلمان ایرانی مسیر 
زندگی اش را تغییر داده و آن قدر روحیات انقالبی و اسالمی در او تقویت 
شد که در جنگ تحمیلی ایران، فرزندانش را راهی جبهه  کرد. کونیکو 
در خاطراتش گفته که هیچ گاه تصور نمی کردم داســتان زندگی من 
روزی به صورت کتاب منتشر شــود: »اگر در ژاپن و در کنار خانواده ام 
می ماندم یک زندگی کامالً عادی را تجربه می کردم درحالی که آشنایی 
من با یک مسلمان ایرانی مسیر زندگی ام را تغییر داد و توسط او به دنیای 

جدید و ناشناخته ای آمدم.« مسعود امیرخانی درباره این بخش از 
کتاب می گوید: »جنگ پدیده مخربی است و فکر نمی کنم 

هیچ کس جنگ را دوست داشته باشد. راوی کتاب در 
کودکی و سن خیلی کم خاطراتی از جنگ جهانی دوم 
و همکاری ژاپن در آن دارد اما وقتی به ایران می آید و 
حوادث انقالب اســالمی و جنگ تحمیلی را می بیند، 

نسبت به دفاع از سرزمین نگاهش تغییر می کند.« 

حاصل 52ساعت گفت و گو
مســعود امیرخانی درباره چگونگــی تدوین و 

گردآوری خاطــرات این کتاب می گوید: 
»حمید حسام، مرداد 1393با گروهی 

9نفره از جانبازان شــیمیایی برای 

سر ُخّم می سالمت، شکند اگر سبویی
بعد از سوء قصد به جان آیت اهلل خامنه ای، امام خمینی)ره( در پیامی ابراز کردند:»خداوند متعال 
را شکر که دشمنان اسالم را از گروه ها و اشخاص احمق قرار داده است. من به شما خامنه ای 
عزیز، تبریک می گویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی 
به این مظلوم خدمت  کرده و از خداوند تعالی سالمت شــما را برای ادامه خدمت به اسالم و 
مسلمین خواستارم.« آیت اهلل خامنه ای هم بعد از گذشت چند روز از حادثه ترور در پاسخ به پیام 
امام خمینی)ره( گفتند: »به فضل الهی و به کمک و تالش بی دریغ کارکنان عزیز این بیمارستان 
خودم را در وضع بسیار مناسب و خوبی می بینم. هر وقت به یاد این می افتم که این حادثه موجب 
شده امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیام شان اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و 
قهرمان ما دست به دعا بردارد و دعا کنند در خودم احساس شرمندگی می کنم. من بدین  وسیله 
از همین جا سالم و ارادت بی پایان خودم را خدمت امام امت عرض می کنم. توقعی ندارم کمترین 

رنجشی به خاطر ایشان بنشیند. ما معتقدیم که »سر ُخّم می سالمت، شکند اگر سبویی.«

مکث

یک روز به خصوص
در کوران بحث های سیاسی بین اعضای حزب جمهوری اسالمی 
در مجلس شــورای اســالمی و بنی صدر خبری مردم را شوکه 
می کند؛ آیت اهلل سیدعلی خامنه ای در مسجد ابوذر تهران ترور 
می شود. مســتند »یک روز به خصوص« روایت شاهدان عینی 
از ترور آیت اهلل خامنه ای در ششــم تیر 1360 است. این مستند 
که به کارگردانی میکائیل دیانی ســاخته شــده از سوی گروه 
برنامه های تلویزیونی مرکز بسیج رســانه ملی تولید شده است. 
یک روز به خصوص را فریدون خیام باشی محافظ شخصی آیت اهلل 
خامنه ای، حجت االســالم رضا مطلبی، امام جماعت مســجد 
ابوذر و برخی از اعضای بسیج آن مســجد روایت می کنند. برای 
تماشای این مستند می توانید به پلتفرم های نمایش آنالین فیلم 
ازجمله عماریار مراجعه کنید. ناگفته نماند هر ساله این مستند از 
شبکه های مختلف سیما ازجمله مستند و افق نیز پخش می شود.

به شرط بهشت
شهید امیری مقدم، از فارغ التحصیالن 
دوره پنجم مدرسه مفید بود که در 
مقاطعــی، در مرکــز مطالعــات و 
تحقیقــات جنگ ســپاه، به عنوان 
تاریخ نگار و راوی دفاع مقدس فعالیت 
می کــرد. او همراه چند تــن از هم 
دوره ای هــای دوران دانش آموزی با 
فعالیت در مرکز مطالعات به عنوان 
پژوهشــگر و راوی فعالیت داشت. 

کتاب »به شرط بهشــت« زندگینامه شــهید محمد )سعید( 
امیری مقدم، از راویان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است 
که سمیه گنجی، تحقیق و نگارش آن را بر عهده داشته است. در 
کتاب صوتی »به شرط بهشت« می توانید با زندگی دانش آموزی 
شهید، فعالیت در مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، حضور 
در جبهه و شــهادت به روایــت پدر، دوســتان، هم محله ای ها، 
 همکالسی های دوران دبیرســتان و خواهرشــان آشنا شوید. 
در فصل هشتم »به شــرط بهشــت« روایت خود راوی و آثاری 
که از این شــهید باقی مانده، گردآوری شده است. فصل نهم نیز 
دربردارنده نامه ای است که شــهید امیری مقدم بعد از شهادت 
شــهید صادقی   نژاد با عنوان »نامه ای به بهشــت« نوشته است. 
شهید سیدمحمد)سعید( امیری مقدم، به عنوان بسیجی در جبهه 
حضور یافت. او 26فروردین 1366، با ســمت فرمانده دسته در 

ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. 
کتاب صوتی »به شرط بهشت« از سایت »ایران صدا« قابل دانلود 
است. احمد لشینی، بهجت توجه، میالد فتوحی و محمدحسین 

غالمعلی خوانش این کتاب را برعهده دارند.

روزهای خرمشهر از مرتضی سرهنگی 
اشغال خرمشــهر و دفاع مردم در 
حمالت دشمن، رها کردن خانه و 
کاشــانه و دوری از درس و مدرسه 
موضوعی اســت که اگرچــه بارها 
در قالب فیلم، کتاب و مســتند به 
آن پرداخته شــده، اما تنها بیانگر 
گوشه ای از درد و رنج مردم این شهر 
است. مرتضی سرهنگی نویسنده 
نام آشنایی که دغدغه تولید و چاپ 

آثار دفاع مقدس را دارد، ســراغ این ســوژه رفته و در کتاب 
»روزهای خرمشهر« به زبانی کودکانه ماجرای اشغال خرمشهر 
را روایت می کند. کتاب در رده سنی ب و ج قرار دارد و انتخاب 
مناسبی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با رویدادهای جنگ 
تحمیلی و جنگ شهرهاســت. در بخشــی از کتاب روزهای 

خرمشهر می خوانیم:
»سربازان و افسران عراقی به داخل شــهر آمدند. آنها خانه ها، 
مدرسه ها، کارخانه ها، مسجدها و بیمارستان های خرمشهر را 
ویران کردند. آنها اموال مردم را غــارت کردند. عراقی ها برای 
به دســت آوردن اموال بیشــتر حتی همدیگر را می کشتند. 
عراقی ها، در همان روزهای اول اشغال خرمشهر، روی دیوارهای 
خرمشهر نوشتند: »ما آمده ایم که بمانیم.« عراقی ها می خواستند 
خرمشهر را از ایران جدا کنند. رزمندگان ایرانی لحظه ای عراقی ها 
را آرام نگذاشتند. آنها در هر فرصتی به داخل شهر نفوذ می کردند 

و عده ای از عراقی ها را به هالکت می رساندند.«
کتاب »روزهای خرمشهر« توســط انتشارات سوره مهر و برای 
گروه کودکان و نوجوانان منتشــر شــده و ســحر فرهادروش 

تصویرگری آن را برعهده داشته است.

 محسن رضایی
 معاون اقتصادی رئیس جمهور

عشــایر ایــران ماننــد شــمعی درخشــان 
در طــول تاریــخ پرافتخــار و طوالنــی ایران 
درخشــیده اند و این قشــر همواره در خط 
مقــدم دفــاع از ایــران و اســام بوده انــد. 
در ماه هــای ابتدایــی جنــگ کــه ســپاه و 
ارتــش آمادگــی کامــل را بــرای مقابلــه بــا 
هجمه دشمن نداشــتند و در حال آرایش 
و ســازماندهی بودنــد عشــایر نقــش 
تعیین کننــده داشــتند. عشــایر در دوران 
بعد از جنگ نیــز نقش آفرین بودنــد و در 
دفــاع از حــرم آل هللا نیــز در کنــار ســردار 
شهید حاج قاســم سلیمانی در ســوریه و 
عراق قرار داشتند و مبنای عشایر سوریه 
و عراق شــدند تا آنان را وارد میدان کنند. 

اعتماد آناین

 فرهاد زیویار
 استاندار لرستان

۸ســال  لرســتان در جریــان  مــردم 
دفاع مقــدس بیــش از ۶۵۰۰ شــهید 
واالمقام تقدیم انقاب اسامی کردند 
و در عملیــات حــاج عمــران حــدود ۳۰۰ 
نفر از این استان به شــهادت رسیدند. 
از این رو برای گرامیداشــت یاد و خاطره 
این شهیدان ســرافراز، یادمان شهدای 
حاج عمــران در منطقــه شــمال غرب 
کشــور ســاخته می شــود. همچنیــن 
درخصــوص اعــزام کاروان هــای راهیان 
نور به مناطق شــمال غرب تصمیماتی 

اتخاذ شده است. ایسنا

بازگشت پیکر ۳2 
شهید دفاع مقدس به وطن

پیکرهای پــاک و مطهر 32شــهید دوران 8ســال 
دفاع مقدس که توسط کمیته جست وجوی مفقودان 
تفحص شدند همزمان با شهادت امام جواد)ع( به وطن 
بازمی گردد. سردار سیدمحمدباقرزاده، فرمانده کمیته 
جست وجوی مفقودان ستادکل نیروهای مسلح اظهار 
کرد: »روز پنجشــنبه نهم تیرماه، همزمان با سالروز 
شهادت امام جواد)ع( پیکرهای طیبه 32شهید تازه 
تفحص شده دوران 8ســال دفاع مقدس وارد میهن 
اسالمی خواهد شد. این تعداد شهدا مربوط به عملیات 
تفحص تا تاریخ یکم تیرماه هستند که اگر تا نهم تیرماه 
به تعداد شهدای تفحص شده افزوده شد به این شهدا 
ملحق خواهند شد.« وی با بیان اینکه این شهدا از مرز 
شلمچه وارد میهن عزیزمان می شوند، گفت: »پیکر 
پاک این شهیدان مورد اســتقبال عشایر قهرمان ایل 
قشقایی از استان فارس به نمایندگی از ملت ایران قرار 
خواهند گرفت.« گفتنی است پیکرهای طیبه این شهدا 
در مناطق عملیاتی فکه، شرق دجله و شلمچه تفحص 
شده و مربوط به عملیات های والفجر مقدماتی، خیبر، 

بدر، کربالی۵ و تک دشمن در سال136۷ هستند.

افخمی فیلم »شهید میرزایی« 
را می سازد

علیرضــا افخمــی در تــدارک 
ساخت فیلمی ســینمایی درباره 
زندگی نظامی شــهیدی از دوران 
دفاع مقدس است؛ فیلمی که داوود 
هاشمی تهیه کنندگی آن را به عهده 
دارد. به نقل از روابط عمومی پروژه، 
علیرضا افخمی این روزها مراحل 

تحقیق و نگارش فیلمی ســینمایی درباره زندگی شهید حسن 
هداوند میرزایی، از شهدای شهرستان پاکدشت را در دست اقدام 
دارد. شهید هداوند از نیروهای ارتش جمهوری اسالمی در دوران 
جنگ بود که در مقطع اسارت و طی حادثه عجیبی توسط رژیم 

بعث عراق به شهادت رسید.
داوود هاشمی درباره این پروژه گفت: »علیرضا افخمی این روزها 
مشغول تحقیق و بررسی زندگی شهید هداوند است و به زودی 
نگارش فیلمنامه را آغاز خواهد کرد و نام فیلم هم به زودی انتخاب 
خواهد شــد. با توجه به همکاری خوب مســئوالن فرمانداری 
شهرستان پاکدشت به ویژه شــخص فرماندار و همچنین ارتش 
جمهوری اسالمی، بسیار به تولید و خروجی این پروژه خوش بین 
هستم و امیدوارم قدمی در راستای تجلیل از مقام یکی از شهدای 
شاخص جنگ تحمیلی باشــد«. به گفته او، امیر سرتیپ جانباز 
محمد مالیری از فرماندهان نیروی زمینــی ارتش و از جانبازان 
۷0درصد نابینای دوران 8سال دفاع مقدس، به عنوان مشاور با این 
پروژه همکاری دارد. این جدیدترین همکاری افخمی و هاشمی 
به ترتیب در جایگاه کارگردان و تهیه کننده پس از سریال هایی 
مثل »پنجمین خورشید«، »پنج کیلومتر تا بهشت«، »احضار« 

و... محسوب می شود.

نقل قول خبر

خبر

کتاب گویا

معرفی کتاب

 خبر

معرفی مستند

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

یکی از تلخ ترین حوادث انقالب اسالمی در ششم 
تیرماه سال 1۳60رقم خورد. سوء قصد به آیت اهلل 
سیدعلي خامنه ای، امام جمعه تهران و نماینده 
رهبر کبیر انقالب اسالمی در شــورای عالی دفاع. این اتفاق شوم در مسجد ابوذر در خیابان فالح 
رخ داد. درست لحظه ای که حضرت آقا پشت تریبون قرار گرفتند تا درباره شایعه پراکنی منافقان 
سخنرانی کنند. هنوز دقایقی نگذشته بود که صدای انفجار، گفته های آیت اهلل خامنه ای را نیمه تمام 
گذاشت. بوی دود و رد خون جاری شده روی دیوارها و فرش ها خبر از اتفاقی ناگوار می داد. دشمن 
قلب ایشان را نشانه گرفته بود اما معجزه الهی، فتنه منافقان را ابتر گذاشت. خدا خواست ایشان 
زنده بماند. بماند تا امروز با رهبری مقتدرانه اش ایران مان سربلند و جاودان باشد. حجت االسالم رضا 

مطلبی امام جماعت وقت مسجد ابوذر ماجرای آن روز را برای ما روایت می کند.

مدت زیادی از پیروزی انقالب نگذشــته بود که 
ایران با حملــه ناجوانمردانه عراق مواجه شــد. 
جنگ نابرابر و تحمیل شــده کم کشور را دچار 
بحران نکرده بــود که فتنه مــزدوران گروهک 
مجاهدین هم مزید بر علت شــده بود. منافقان 
خشمگین از فتنه های به ثمر نرسیده خود متوسل 
به اقدامات تروریســتی شــده بودند. هدف شان 
هم این بود کــه نیروهای کارآمــد و تأثیرگذار 
انقالب را از سر راه بردارند تا به اصطالح خودشان 
جمهوری اسالمی را زمین بزنند. هر روز یکی از 
افراد برجسته را ترور می کردند. شش تیر 1360 
 نوبت به آیت اهلل خامنه ای رسیده بود. مردی که

امام خمینی)ره( دوستش داشــت و همچنین 
مردم. حجت االســالم مطلبی از دغدغه های آن 
روزها می گوید: »ســال های اول بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی منافقان شایعه پراکنی کرده و جو 
ناامنی را به وجود آورده بودند. در واقع هدف شان 
این بود که با بی اعتماد کردن مردم آنها را نسبت به 
جمهوری اسالمی دلزده کنند.« آیت اهلل خامنه ای 
برای شفاف سازی  اذهان و پاسخ دادن به سؤاالت و 
شبهاتی که در ذهن مردم جا گرفته بود هر شنبه 

به یکی از مساجد شهر می رفتند و بین نماز 
ظهر و عصر سخنرانی می کردند. ساعتی را 
هم درنظر می گرفتند تا مردم به خصوص 
جوانان دغدغه های فکری خود را با ایشان 
در میان بگذارند. روز 6تیر هم قرار بود به 

مسجد ابوذر بروند. حجت االسالم مطلبی 
می گوید:»قرار بود 31خرداد مسجد ابوذر، 

میزبان آیت اهلل خامنه ای باشــد اما 
چون قضیه عزل بنی صدر پیش 

آمد. آیت اهلل خامنه ای با توجه 
به حساســیت موضــوع به 

مجلس رفتند و برای همین جلســه پرســش و 
پاسخ به هفته بعد موکول شد.« 

سید خدا روی زمین افتاد 
روز شنبه؛ ششــم تیرماه. هنوز وقت نماز ظهر نشده 
بود که تعداد زیادی از مردم در مسجد حاضر شدند. 
دوست داشتند ایشان را ببینند و از دغدغه هایشان با 
او سخن بگویند. جای سوزن انداختن نبود. آیت اهلل 
خامنه ای از حجت االسالم مطلبی خواستند نماز ظهر 
را اقامه کند اما امام جماعت مسجد ابوذر نپذیرفت و از 
خود آقا خواست این توفیق را نصیب مردم کند. نماز 
ظهر تمام شــد. طبق برنامه آیت اهلل خامنه ای پشت 
تریبون رفتند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. آقا قبل 
از سخنرانی کمی مقدمه چینی کردند و گفتند:»امروز 
شایعات فراوانی بین مردم پخش شده و من می خواهم 
به بخشی از آنها پاســخ بدهم.«  در همین حین مرد 
جوانی وارد شبستان مسجد شد. قدی متوسط داشت. 
کت و پیراهن چهارخانه صورتی رنگی به تن داشت. 
فرم لباسش توی ذوق می زد. خود را به تریبون رساند 
و ضبط را آنجا گذاشت. درست مقابل قلب سخنران. 
دستش را گذاشت روی دکمه Play و از البه الی 
جمعیت بیرون رفت. یک دقیقه نگذشته 
بود که بلندگو شــروع کرد به سوت 
کشــیدن. آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
»بلندگو را تنظیم کنید.« بعد هم خود 
را کمی عقب کشیدند تا کسی مسئول 
این کار است بلندگو را تنظیم کند. ایشان 
صحبت هایش را ادامــه داد. با جمالتی 
که حجت االســالم مطلبی آنها 
را خوب به یاد دارد:»زن در 
زمــان امیرالمومنین)ع( 
مثــل همــه جوامــع 

دل برید از هر آنچه در ژاپن داشت. از خانواده، فرهنگ، دین، شهر و کشورش. 
پدرش به او گفته بود: »عشق چشم و دلت را بسته و نصیحت ها را نمی  شنوی.« 
اما عشق به اسداهلل بابایی، چراغ راهی بود که »کونیکو یامامورا« انتخاب کرده 
بود. این بانوی ژاپنی، پس از ازدواج و مهاجرت به ایران، با اسالم و فرهنگ ایرانی آشنا و در حوادثی همچون انقالب اسالمی و 
جنگ تحمیلی با مردم و زنان ایثارگر همراه  شد. فرزندانش را برای رفتن به جبهه بدرقه کرد و با شهادت محمد، صبری ستودنی 
از خود نشان داد. خاطرات تنها مادر شهید ژاپنی درکتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« به کوشش و قلم حمید حسام و مسعود 
امیرخانی تهیه و با همکاری انتشارات سوره مهر چاپ و به چندین زبان مختلف ترجمه شده است. مسعود امیرخانی، در گفت وگو 
با همشهری برایمان یکی از دالیل استقبال مخاطبان از این کتاب را جذابیت سوژه و آشنایی با دو فرهنگ ژاپن و ایران می داند 

که در میان خاطرات راوی به آن پرداخته شده است.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

شرکت در مراسم ســالگرد بمباران اتمی هیروشیما به ژاپن دعوت 
می شود و در این سفر با کونیکو یامامورا که در کسوت مترجم گروه 
را همراهی می کرده آشــنا می شود. در طول ســفر ضمن شنیدن 
خاطراتی از زندگی خانم یامامورا، جرقه نوشتن زندگی او در ذهنش 
خطور می کند.«  امیرخانی درباره روند جمع آوری خاطرات می گوید: 
»جلسات مداوم و پیوسته ای با راوی داشتیم. تقریباً هر 2هفته یک بار 
به منزل ایشان می رفتیم و گفت وگو می کردیم. گفت وگوها از ابتدای 
زندگی اش شروع شــد. برای اینکه روایت ها تکمیل شود با اعضای 
خانواده اش، دوستان همسرشان، نمازگزاران مسجد انصارالحسین)ع( 
و... گفت وگو کردیم. حاصل ۵2ساعت گفت وگوهای متعدد، کتابی 

شد که با عنوان »مهاجر سرزمین آفتاب « به چاپ رسید.« 
مســعود امیرخانی درباره جذابیت داســتان زندگی بانوی ژاپنی 
می گوید: »در زندگینامه نویســی و خاطره نویسی، وقتی سوژه ای 
انتخاب می شــود، باید ســیر خاطرات فرد از فرازونشیب خوبی 
برخوردار باشد تا مخاطب به خواندن کتاب ترغیب شود. به تعبیر 
دیگر، اگر زندگی یک فرد به اتفاقات و حوادث مختلفی گره خورده 
باشد، به طور حتم خاطراتش از ظرفیت الزم برای پرداختن برخوردار 
اســت. در این کتاب خاطراتــی را از کودکــی و نوجوانی راوی 
می خوانیم که در محیطی بزرگ شده که از نظر دین و فرهنگ 
و آداب و رســومی که دارند برای ما چندان شناخته شده 
نیست. او بعد از آمدن به ایران، آرام آرام با فرهنگ ایرانی و 
اسالمی آشنا می شود؛ زبان فارسی را همراه با فرزندانش 
می آموزد و کم کم به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
می پردازد. پس از انقالب، فرزندانش به عضویت بسیج 
مسجد محل درمی آیند و به جبهه اعزام می شوند و 
پسر کوچکش، محمد، در عملیات والفجر 
در منطقه فکه به شــهادت می رسد. 
این خاطــرات برای عــده ای از 
خواننــدگان می تواند جذاب و 

قابل تأمل باشد.«


