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وطنبرایتوچگونهمعنامیشود؟
اساســا مفهــوم وطن بــرای من یک مفهــوم خیلی خیلی گســترده 

است و حتما برای همه هست. 
عموما مفهوم گستردگی وطن برای همه در جغرافیاست، اما برای 
من کمی فــرق می کند. وســعت وطــن برای مــن خیلــی جغرافیایی 
نیســت، بلکه خیلی انســانی اســت. وطن برای من پدر اســت، مادر 
اســت، بخشی از شــغل و دوستانم و همکارانم هســتند و یک بخش 
زیادی از وطن بــرای من »اروند رود« اســت. درواقع ِالمان وطن برای 
من رود است که جغرافیای وطن برای من در این رود معنا می شود. 
در این رود همه چیز هست پدر، مادر، دوستان و این دستبدی که به 

دست دارم هم این مفهوم را به من یادآوری می کند. 
انگاررویایندستبندخیلیحساسیتداری؟

درسته، این دستبد را با اولین حقوقم خریدم و به خاطر شغلم روی 
برخی چیزها خیلی حساسم، چون مخاطب های من دانش آموزان 
ِرنج ســنی نوجوان هســتند و تو چه بخواهــی و چه نخواهــی الگو قرار 
می گیری، چون برخی چیزها برای آنها دیدنی نیست، انتخاب کردنی 
است. اینکه نماد دستبند معلم ادبیات شــان به جای آنکه یک گل 
یا ستاره باشد، با حساسیت تمام انتخاب کرده که ایران باشد. اینها 
جزئیاتی اســت که خیلی بــه آن توجه پیدا کردم، مخصوصــا از وقتی 

مطمئن شدم می خواهم معلم باشم. 
مفهومانتظارچهچیزیرابرایتتداعیمیکند؟

انتظار برای من شکل عجیبی دارد. من کال آدم قصه گویی هستم، 
این هم قصــه دارد. انتظار در زندگی من مثل بخشــی از رمان اســت. 
انتظار فضا و حال وهوای رمان، زندگی من است. البته از یك زمانی به 

بعد معنی اش برایم عوض شد.
معنایپدربرایتوچیست؟

ماجرای پدر هم برای من مثل ماجرای شــخصیت اصلی یك رمان 
است. بابا یک شخصیتی است که تعریف شده از سوی مادر و خانواده 
مادر و پدر، دوستان پدرم، عکس ها و نامه ها و بخش عمده آن تخیل 
مــن اســت. بابــا درون من اســت، چون خیلــی وقت هــا بــه رفتار ها و 
ویژگی های خودم که توجه می کنم، می بینم برخی از آنها شبیه مادر 
اســت و آنهایی که به او شــباهت ندارد، پس حتما شــبیه پدر اســت. 
از اینجــا می فهمــم چه چیــزی از من بــه پدر شــباهت دارد کــه باعث 
می شــود درون خودم او را حس کنم. وقتی خــودم را در آینه می بینم 
که شانه های پهنی دارم و چشمانم به او شبیه است باعث می شود او 

را یك شخصیت بیرونی ندانم.
انتظار در زندگی من از ابتدای تولدم بوده، یك الیه از آن عکس هایی 
اســت که از بچگــی برایــم معنای عجیبــی داشــتند. عکس هایی که 
بــاالی یکســری از آنها ضربــدری خورده و دورش خط کشــیده شــده 
و برای من ســوال ایجاد می شــد، اما من نمی پرســیدم. درواقع اینها 
عکس هایی بود که ما با آنها ســراغ آزاده ها می رفتیم که» اینو دیدی، 

اینو ندیدی!«
 بابا مدت ها مفقوداالثر بود، از یك زمانی به بعد گفتن مفقوداالجسد 
است. اما جالب اســت که چرا این انتظار در ما نمرد. این را می شود از 
روند آلبوم عکس های من دید که مادر هر  ســال تولد و مدرســه رفتن 
من را عکس می گرفت و به ترتیب در آلبوم چیدمان می کرد، انگار برای 
نشان دادن به کسی آماده کرده است. تا  سال 76 که استخوان های 
بابــا را آوردنــد و انتظار بــرای من یک مفهوم دیگــری پیدا کــرد. بعد از 
مراســم و تشــریفات رفتم ســر خاك بابا و آنجا انتظار بــرای من تبدیل 
شد به پرچم ایران که روی قبر کشــیده شده بود و حلقه جدیدی به 

مفهوم وطن که اروند رود هست، اضافه شد.
ازاینكهبگوینددخترشهیدهستیچهحسیداری؟

خیلی دوســت دارم. من ســر کالس که می روم با افتخــار به بچه ها 
می گویم »ســالم مــن زهرا مهربان هســتم، کارشــناس ارشــد ادبیات 

فارسی، معلم فارسی تون، من پدرم شهید شده...«.
یکــی از مهم تریــن دغدغه های من اســت که حتما بگویــم و یکی از 
دالیل مهمش این است که با یکســری از دیدگاه هایی که در جامعه 
وجــود دارد، موافق نیســتم و معتقدم می تواند خیلی تعدیل شــود. 
مــن در مقابل ایــن نوع عملکــرد، این بازخــورد را می گیــرم که بچه ها 
می گویند: »وای خانم شــما واقعا پدرتون شــهید شــده؟« و آنجا این 

ارتباط عمیق تر و حقله های دیگر به این رود اضافه می شود.
باچهجریانهاییمخالفهستی؟

قطعا با جریان های تندرو مخالفم که متأسفانه فقط بذر تنفر و کینه 
را نسبت به فرزندان  شهید کاشته است. به خصوص افرادی که وارد 
جامعه و بازار کار می شوند، به طوری که می بینیم کسی با اینها راحت 

نیســت و نمی تواند خودش باشد و این شــکاف باعث منزوی شدن 
برخی از فرزندان شهدا می شود.

بهنظرمیرســدبهعنوانیكفرزندشهیدبادیگرانکمی
متفــاوت)بــهلحــاظظاهــریواندیشــههایعمومــی(هســتی،

علتشچیست؟
من اســمش را نمی گــذارم تفاوت، اســمش را می گذارم خــود بودن 
و تالش کــردن برای به دســت آوردن خــود واقعــی. در جمع هایی که 
گاهی ها  معموال فرزندان شاهد آنجا رشد می کنند، بر اثر یکسری عدم آ
در لوح پاك این فرزندان چیزهایی نوشته می شود که حرف خودشان 
و شــاید پدران شــان نیســت. پدر من می گوید: »مــن در بطن جامعه 

بودم و تو هم باید در بطن جامعه باشی.« 
پدرم از نوزده ســالگی وارد جبهه که بزرگ ترین و جدی ترین عرصه 
اجتماعی زمــان خودش بــوده، می شــود و حــاال این تصمیــم با من 
است که فرزند این پدر باشم یا فرزند آن پدری که برایم ساخته اند و تا 
حاال که سی وچهار ساله هستم و خودم دو فرزند دارم، به اسم اروند و 

می گل، این فرزند پدرم بودن را حفظ کردم.
تصورایناستکهخبمیتوانستیکارمتفاوتتروشاید

شرایطویژهتریداشتهباشی،چرانخواستی؟
این کامال خودخواسته اســت، با وجود اینکه من معلم رسمی هم 
کســی با شــنیدن  نیســتم. من قرار نبود معلم شــوم تا آن روز که در تا
شعر ســیدعلی صالحی و صدای خسرو شــکیبایی »سالم حال همه 
ما خوب است ماللی نیســت جز...« شیفته ادبیات شدم و کلمه کار 
خودش را کرد و معلم شــدم. درواقع من کاری را که دوســت داشتم، 

انجام دادم.
زهراباباچهکسیبود؟

بابــا، غواص اطالعــات عملیات کربــالی 4 بــود. درواقع دســته اول 
که رفتند بــرای جمع آوری اطالعات و هرگز بازنگشــتند. کال اینجوری 
بود که اول این دســته می رفتنــد اطالعات می آوردند و بعد ســایرین 
عملیات می کردند. در این عملیات دسته اطالعات، عملیات رفتند 
و برنگشــتند، اما بازهم ســایرین عملیات کردنــد کــه اون 175 نفری 

هستند که  سال 94 آمدند.
مامان و بابا  ســال 63 عقد می کنند. مامان محصل بــوده و بابا هم 
در جبهه می خواند.  ســال 64 هم عروســی می کننــد. بابا خیلی بچه 

دوست داشتن و تصمیم می گیرند بچه دار شوند. 
چهارم دی عملیات کربالی 4 بود و مــن 26 آذر به دنیا آمدم که بابا 
اصال متوجه نشــدن من دنیــا آمدم، چــون قرنطینه بودن و شــرایط 
نظامی اجــازه نمی داد به ایشــان اطالع دهنــد. مامــان و بابا هرچند 
زندگی طوالنی نداشتن، درواقع کمتر از یك سال بود، اما همان مثل 

اپیزودهای کوتاه یك فیلم سینمایی بود. 
بابا خیلی عالقه مند بود مامان درس بخواند و حتی در سررسیدش 
هم تمام برنامه های امتحانی مامان را یادداشت می کرد و پایان همه 
نامه ها می نوشت »حتما درست را بخوان« و خیلی حمایتش می کرد، 
حتی وقتی برمی گشــت همه کارها را انجــام می داد که مامــان درس 
بخواند. مامــان می گوید یــادم نمی آید کار شــخصی برای بابــا انجام 
داده باشــد، حتی در حد اتو کردن یك لباس. بابا خیلی اهل ورزش و 
گر مامان هم درس  کشتی گیر بود. خیلی هم سینما می رفت، حتی ا

داشت، با خاله هایم می رفتند.

به نظــرم اینها ویژگی های مشــترکی اســت کــه بین همه ایــن افراد 
هســت، حتی شــهید همت و یك ســرباز ســاده، انگار ایــن مجموعه 

ویژگی ها یك انسانی می سازد که تصمیم می گیرد این گونه باشد.
گر هم بود  بابا یك روحیه عجیب وغریب داشت که به همین علت ا
فکر می کنم باعث می شــد کمتر ببینمش... بابا خیلــی عدالت خواه 
بود، زیر حــرف زور نمی رفت به هیچ عنــوان و به شــدت از این مراتب 
داشــتن ناراضی بود و همیشــه هم می گفته: »جنگ تمام شــود من 
از این ارگانی که هســتم بیرون می آیم.« نه اینکه با این ارگان مشکلی 
داشته باشد، درواقع می خواست منتســب به جایی نباشد، به طور 
مثال هیچ کاالی تعاونی را اصال نمی خرید.  بســیار برنامه ریز و دقیق 
بوده و همه چیز را مرتب می نوشــته اســت. بابا مربی آموزش نظامی 

بود.
 )دفترچــه ای را برمــی دارد و آن را نشــان می دهــد، بــه خنــده هــم 
می گویــد روی آن نوشــته بــه کلــی ســری نمی دانم درســت اســت ما 
می بینیم یا نه!( بابا از روی این جــزوه آموزش نظامی می داده و طرح 

درس داشته است. 
اطالعاتتدرموردعملیاتکربالی4چقدراست؟

اطالعات من و مامان هم در حد شنیده ها، فیلم ها و مستندهایی 
اســت که از تلویزیون دیدیم و سرچ هایی که کردم. بابا یك شب قبل 
از عملیات به آب زدند که اطالعات بیاوردند، اما دیگر برنگشــتند. در 
مورد کربالی 4 حرف وحدیث زیاد است. خیلی ها معتقد بودند نباید 
کید داشتند انجام شود. اما بابای من با همه  انجام می شد و برخی تأ
اشــتیاقش برای ادامه زندگی و دیدن من که می دانست باید االن به 

دنیا آمده باشم، به آب زد.
برای من بهترین تصویر از کربالی 4 تجسم پدر بلندقامتم روبه اروند 
و مهتاب تابیده به آب است، در حالی که بهترین جمله ها را به من و 
مــادرم می گوید، اما مطمئن مــی رود و می داند قرار اســت چه اتفاقی 

بیفتد، ولی چیزی محکم تر پشتش وجود دارد به نام وطن.
درموردکربالی4آقایمحســنرضاییمواردیرامطرح
کردندکهبــازابهاماتیبهوجودآورد،حتماشــنیدی،چهحســی

داشتی؟
بدترین تصویر بــرای من ایــن خاطره بود: »دبســتان بــودم و خانه 
مادربــزرگ زندگــی می کردیــم. یــك  تلویزیــون ســیاه و ســفید کوچك 
داشــتیم، برق ها خاموش بود، من دراز کشــیده بودم و روایت فتح را 
گر یادتان باشــد قبال هر شب ســاعت 9 روایت فتح پخش  می دیدم، ا
می شــد. اون قســمت درمــورد کربــالی 4 بــود، یکــی از فرماندهان با 
چشــمان بســیار اشــك آلود گفت: »به آقای  هاشــمی و رضایی گفتم 
عملیات لــو رفته اســت و بچه ها نــرن.« کات، کلوز آپ آقای  هاشــمی 
که دستشــون روی مبل بود و گفت: »بله، این عملیات لو رفته بود.« 
کات، کلوزآپ آقای رضایی که با افتخار گفتند: »ما بچه ها رو طعمه ای 
قرار دادیم برای عملیات بعدی.« کات، روزی که غواصــان را آوردند، 
میکرفن به دســت آقــای رضایی بود و گفتنــد: »این اطالعاتــی که در 

مورد عملیات می گویند غلط است و تکذیب کردند.«
اما قــدرت این اتفاق آن قدر زیــاد بود که همه را پــای توضیح بیاورد 
و اصــال وقتی در مورد یك مســأله اینقدر توضیح داده می شــود، یعنی 
مشــکلی وجود دارد. اما من بــرای خودم این طــوری حلش کردم که 
بابا با نگاه جامع رفته اســت و این جزئیات حقله موثــری در زندگی ام 

کید می کنم که مــن دوران نوجوانی خیلــی ناراحت  نیســت. البته تأ
بودم و همیشــه می گفتم چرا من بابا ندارم و بابای من باید می رفت، 

اما از لحظه دیدن پرچم ایران روی خاك به انتخابش بالیدم.
خبرپیداشدنباباراچطوربهشمادادن؟

ســال 76 خونــه مادربزرگــم زندگــی می کردیــم. ســاعت 11 صبــح، 
کتــاب  مادربــزرگ تــو حیــاط مشــغول بــود و مامــان ســرکار، منــم 

می خواندم. تلفن زنگ خورد:   
 -الو، سالم.

 -سالم.
 -منزل شهید مهربان؟

- بله.
 -شما چی شهید می شی؟

- فرزندشون.
-دخترم مامان کجاست؟

- سرکار.
-خــب به مامان بگو امروز بیان معراج شــهدا جســد بابــا رو تحویل 

بگیرن. 
هیچ  کسی باورش نمی شــود که اینجوری خبر رو گرفتیم. منم یك 
حسی داشتم که اصال نمی خواستم کسی فکر کند برای بابام ناراحتم 
که مامان را ناراحت نکنم. بعد تماس گرفتم با مامان گفتم: »از معراج 
شهدا تماس گرفتند جسد بابا را آوردند، بیاید تحویل بگیرید.« مامان 

باورش نمی شد که اینجوری خبر را دادند.
زهراسوالیداریکهدنبالرسیدنبهجوابشباشی؟

گر 15 سال پیش می آمدی آره. مثال از همین دست سواالت  شاید ا
کــه چرا تلگــراف اینکه من بــه دنیا آمــدم را بــه بابام نرســاندید؟ چون 

دوست داشت من را ببیند، می آمد من را می دید و می رفت.
گــر می دانســتید عملیــات لــو رفتــه اعــالم می کردیــد و هــر کســی  ا

می خواست داوطلبانه می رفت. چرا نگفتید؟
چرا از فکر و اندیشه های بابام بیشتر استفاده نمی کنید و چرا و چرا و 

چرا....
ولی االن نه ســوالی برایم نیســت. االن خیلی از آن ســواالت تبدیل 
شــده به آرمان هــای زندگی مــن و خــودم دارم راه تحقق شــان را پیدا 

می کنم. 
اولینمواجههتوبااروندکیبود؟

ســه، چهار ســال پیش بــا خانــواده رفتیــم جنــوب و از مســیری که 
بابا رفتــه بود تــا دم ارونــد قــدم زدم. چقدر خوب شــد کــه خانوادگی 
رفیتــم و چقدر خوب شــد در آن ســن رفتم و  بــا ایــن کاروان هایی که 
یــك فضاهایــی ایجاد می کننــد تا وقتــی رفتی آنجــا حتما گریــه کنی، 
نرفتم. البته که خیلی هم ناراحتم که اینقدر آنجــا را از آن خود کردند 
و به خانم هــا گیر می دهند روســری تو جلو بکــش یا چرا ایــن لباس را 
پوشــیدی. در آنجا دوســت داشــتم یك چوب جادو داشتم، تبدیل 
می شــدم به بابام و می گفتــم: »چی می گی آقــا!!! دخترم بــرو هرجور 
دوســت داری اروند رو تماشا کن.« متأسفانه فضای بدی ساختن و 
جالبه همانجا در حین قدم زدن من یکی دوید دنبالم که خانم خانم 
روسری تو درســت کن. من خنده ام گرفته بود، گفتم: »دغدغه رو«. 
انگارنه انگار این آدم بعد از 32 سال آمده جایی که باباش راه رفته، راه 

میره و اینکه تو میای این را می گویی چقدر خودت را حقیر می کنی!
پسیعنیباباتوصیههایمذهبینداشت؟

چرا بابا در نامه هایش توصیه داشت به نماز و دعا. چون به هرحال 
در یــك فضــای ایدئولوژیــك بودنــد و همــه تحــت تأثیــر اون فضــا قــرار 

داشتند، مسلما برای ایشان هم مهم بود و سفارش می کردند.
چهکسیازمقاماترودوستداشتیببینیونتونستی؟

رهبری رو دیدم، آقای رفســنجانی و آقای ناطق را هــم دیدم. آقای 
خاتمی عقدم را خواندند و با ایشــان گفت وگو زیاد داشتم. االن دیگر 
نه کسی مدنظرم نیست، ولی خب خیلی دوست دارم همسر شهید 
کری را بیشتر ببینم و البته خیلی دوست دارم آقایی را  همت و آسیه با
که در مستند روایت فتح گفت: »من گفتم این عملیات لو رفته است« 

را ببینم.
برایوطنتچهحالیراآرزوداری؟

ای کاش همــه مــا و جامعــه ای کــه االن در آن هســتیم و مجموعه 
کم اســت، بتوانیــم اروند رودی باشــیم که  فکرهایی که در کشــور حا
همه چیــز در آن جاری اســت که ایــن جاری بودن و قــدرت جریانش 
اجازه می دهد همه طبیعت در آن جریان باشد. این در کنار هم بودن 
اســت که مجموعه وطن را ایجاد می کند. کاش آدم ها به وطن شــان 

بی تفاوت و ناامید نشوند.

گفتوگوبازهرامهرباندخترشهیدغواص،فیضاهللمهربان

ایستاده   در   اروند
مصاحبه  زمان  تا  گرفتم  تماس  وقتی  می گویم.  را  مهربان  زهرا  است.  روحیاتش  بر  منطبق  كامال  خانوادگی اش  نام   ] زواره  قاسمی  ]مینا 
گذاشتیم همان  را  روبه رو خواهم شد. قرارمان  كسی  با چه  گرمش نشان داد  پرانرژی و  از همان پشت تلفن، صدای  كنیم،  را هماهنگ 
به  نسبت  دیدمش  وقتی  است.  سرعتی  و  راحت  پرانرژی،  ساده،  صمیمی،  می كردم  فکر  كه  همان طور  می دهد.  درس  كه  مدرسه ای 
تصوری كه قبل از مصاحبه از او داشتم، برایم عجیب به نظر می رسید. دقایقی قبل از مصاحبه اصلی با هم گپی خودمانی زدیم كه بیشتر 
بشناسمش و متوجه شدم چرا نسبت به تصور عمومی در مورد »یك فرزند شهید بودن« اینقدر متفاوت است. زهرا تنها فرزند شهید 
دیگر  شاید  كه  عملیاتی  و  انتظار  پایان  تا  وطن  معنای  از  گفت وگو  این  در  كه  است  اوجائی«  مهربان  »فیض اهلل   4 كربالی  عملیات  غواص 

برایش سوال نیست، می گوید.

انــگار از دوران بغض هایــش خیلی گذشــته و با افتخار پوشــه 
آخرین نامه پدر را باز می کند و توضیــح می دهد: »اینا نامه های 
برگشــتی مامان هســت، مشــخص می کند از تاریخ 20 آبــان 65 
دیگر به دســتش نرسیده اســت و برگشــت خورده، چون دقیقا 
مصادف شده بود با شروع برنامه ریزی های عملیات و بعد از آن  
هم که قرنطینه آغاز شده بود. حتی تلگراف به دنیا آمدن من هم 
به پدر نرسید و او  خبردار نشد که من به دنیا آمده ام. بعد از انجام 
عملیات که بابا و دوستانش برنگشتند و عملیات هم شکست 

خورد، انتظار برای پپداشدن و برگشت بابا شروع شد.«
این نامه آخرین دست نوشته شهید مهربان برای همسرش 

در تاریخ  65/2/24 است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم و اللهم ایاك نعبد و ایاك نستعین 

پس از حمــد و ثنای خداونــد و درود فراوان بر شــهدا و اولیای 
خداوند و صلوات بر حضرت امام )ره(

گذشتم سالم خدمت  همسر خوب و با
بعد از تقدیم گرم ترین سالم ها که صمیمانه از اعماق وجودم 
نشأت گرفته امیدوام به حق امام حسین)ع( وجود تو از هرگونه 
بالهای روحی و جســمی محفوظ و سالمت بوده و از رنج هایی 
که من عامل و باعثش بودم و بر ســر تو آوار شده به من ببخشی 
و مثل همیشــه از من درگذری. همســر خوب و مهربانم قبل از 
اینکــه از حال و احوال خــودم برایت بگویم بایــد این حقیقت را 
بگویم که اهلل وکیلی حقیقت است، اینکه تنها کسی که در این 
دنیا محبوب و دوســت من اســت و خودم را وابسته او می دانم 
خداســت و تو. به خدا قســم آن قدر خودم را از تو می دانم که در 

همه جا که بدون تو هستم خود را ناقص می دانم... .
پایان

گل قشنگم لیال را به خدایم می سپارم
اهواز/ فاو/ چهارشنبه ساعت 30: 9 صبح

نامه هایی كه هرگز خوانده نشــد


