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خاطره نویسی به سبک جهادی

مقدمه
نمی دونم چرا جهادی ها کمتر میل به نوشتن دارند؟! قاعدتا وقتی امری چنین عظیم و 
باید در فضاهای مختلف واقعی  گسترده، حداقل در چند سال اخیر، در حال وقوع است 
نیست! ضربه  اینطور  اما  کنیم،  برخورد  نوشته هایی  با  معقول  و  معمول  و مجازی در حد 

ننوشتن مان را هم جهادی ها خورده اند هم جهادی. 
در جواب این سوال که چرا جهادی رفته ها کمتر می نویسند و وقتی هم از آنها درخواست 
می شود در این باره چیزی بنویسند چندان رغبتی ندارد، به ذهن پاسخ هایی متبادر می شود:

جهادی چیزی برای نوشتن ندارد و یا آنچه از جهادی برای ما می ماند نوشتنی نیست. یا 
جهادی ها بیشتر اهل دل  اند تا اهل قلم. چیزی نمی نویسند از این رو که خوش ندارند آنچه 

از جهادی دریافت کرده اند هویدا و همگانی شود.
سوی  از  جهادی  انعکاس  چرا  اینکه  بررسی  نباشد.  هم  شاید  و  باشد  اینها  همه  شاید 
جهادگران به مقدار معقول نیست فرصتی دیگر می طلبد. لیکن راه حل سهل الوصولی که 
به ذهن می رسد اینکه شروع به نوشتن کنیم. و اهل قلم و فرهنگ را به جهادی ترغیب 
کنیم تا باالخره منحصرا و مختصرا در متن هایشان اشاراتی درباره جهادی بیابیم. این اولین 

و ساده ترین راه حل است.
در نتیجه از این سفر شروع می کنیم!

تو مدتی که تصمیم به جمع آوری مکتوبات جهادی گرفتیم، از گوشه و کنار به خاطرات، 
دلنوشته، یا حتی اشعاری در مدح و ثنای جهادی! برخوردیم، اما این مکتوبات نسبت به 
فعالیت هایی که انجام شده خیلی کم هست. کمتر گروه هایی خاطرات شون رو نوشتن، و 

خیلی کمتر هستن گروه هایی که برای نوشتن برنامه دارند.
یعنی اینگونه نبوده که از قبل بخواهند که بنویسند، بلکه بر حسب اتفاق یکی از افراد گروه 
خاطراتش رو نوشته. این موضوع رو از تعداد کتاب های محدود در این زمینه هم میتوان 

فهمید.
لذا تصمیم گرفتیم که این نکته رو یادآور بشیم که زنده نگه داشتن جهادی کمتر از جهادی 

رفتن نیست! 

نوشتن خاطرات جهادی، چه فایده ای دارد؟
برای ما و گروه  یا ثبت وقایع حرکت های جهادی میتونه فواید زیادی  نوشتن خاطرات، 

مون داشته باشه:
معرفی جهادی:. 1

سختی ها شیرینی های همزمان اردو جذابیتی داره که ما در بهترین حالت تنها به 
گفتار شفاهی اون اقدام کردیم، نوشتن این لطایف میتونه در معرفی کامل اردوهای 
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جهادی به سایرین نقش مهمی رو ایفا کنه. 
راهی جدید برای ارتباط مستمر بین اعضا گروه:. 2

معموال  اعضا هست.  بین  مستمر  ارتباط  های جهادی  گروه  اغلب  معضالت  از  یکی 
آوری  با جمع  می شود.  محدود  اردو  زمان  مدت  به  اردو  های  بچه  ارتباط صمیمی 
می کنیم،  مطرح  براتون  ادامه  در  شاءاهلل  ان  که  هایی  و طرح  اردو  ثبت خاطرات  و 
بیارید. و لحظه های  ارتباط خوبی رو بین اعضای جهادی هر دوره بوجود  میتونید 

خوب جهادی رو در طول سال زنده نگه دارید.
بهره گیری از تجربیات : . 3

خاطره، یکی از بی تکلف ترین، عام ترین و صمیمانه ترین انواع نوشته است لذا ما در 
قالب خاطره میتونیم، بطور غیر مستقیم خیلی از نقاط ضعف و قوتی رو که تجربه 

کردیم همراه با راهکار اونها به اعضا آینده گروه یا گروه های دیگر منتقل کنیم.
ثبت مسائل مهم اجتماعی از طریق انتشار خاطرات:. 4

جدای از لحظات تلخ و شیرین داخل اردو، گروه های جهادی شاهد فضاهایی هستن 
که خیلی از مردم و مدیران ما تجربه نکردن، نوشتن از این فضا ها و توصیف شرایط 
مردم شاید قدمی باشه در راستای معرفی مردم مناطقی که جایی حرفی ازشون زده 

نمی شود.
افزایش قدرت دیدن و شنیدن :. 5

شخصی که تالش می کند خاطره بنویسد، باید این توانایی را داشته باشد که بیشتر 
و دقیقتر از بقیه ببیند و بشنود تا بتواند خاطره را به گونه ای بنویسد که مخاطب آن 
احساس کند که خود، در آن فضا قرار گرفته است. در نتیجه به مسائل اطراف حساس 

تر شده و از محیطی که در آن قرار گرفته لذت بیشتری خواهد برد.
ثبت بهترین لحظه های زندگی از طریق خاطره نویسی: . 6

با  و  ماندگار کنه،  ما رو  نوشتن خاطرات میتونه لحظات خوب  ای  نکته  از هر  فارغ 
گذشت زمان و مرور خاطرات، میتونیم رشد مون رو شاهد باشیم.

افزایش مهارت در نوشتن. 7
نیاز  تقویت مهارت "نوشتن" است، مهارتی که  برای  بهترین شروع  نویسی  خاطره 

امروز جامعه ما در زمینه های مختلف فرهنگی است.

برای ثبت لحظه های بی بدیل جهادی یه سری نکته ور اهکار از تجربیات گروه های قبل 
استخراج شده

که میتونه به شما ایده بدهد.
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ایده های ثبت خاطره
برای ثبت خاطرات سفرتون از ایده های مختلفی میتونید استفاده کنید: 

دفتر خاطرات: . 1
دفتری رو جهت ثبت خاطرات گروه تدارک ببینید. این دفتر میتونه یک دفتر برای 
گروه باشه یا اینکه در ابتدای اردو به هرکس دفترچه کوچکی داده بشود و در انتها 

جمع آوری بشود.
برگه های ثبت خاطرات:  . 2

این ایده نیز مشابه دفتر خاطرات هست با این تفاوت که هر شب برگه ها جمع آوری 
می شوند و دست شما در طراحی اونها باز هست.

این برگه ها میتونن با جمله های زیر شروع بشوند تا :
امروز بهترین روز اردو بود چون.... 9
شب اول... 9
روز دوم... 9
فقط 5 روز مونده تا از این فضا جدا بشیم، پس.... 9
جهادی، جهادی است چون... 9
مسئول تدارکات... 9
مئول اردو باید.... 9
امروز سر کالس بودم که... 9
یه نامه داری از شهر! 9

تو نامه نوشته : 
خیلی دوست داشتم بیام، اما نشد! 9
برایم از جهادی بگو... 9
اگر برگردم، میگم جهادی ... 9
امروز بچه های روستا... 9
غذای اردو... 9
شهر... 9
9 

برد خاطرات: . 3
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به  خودکار،  یا  ماژیک  کمک  با  و  اسکان  دیوار  روی  مقواهایی  نصب  با  میتونید 
سادگی یک برد خاطرات جهادی داشته باشید، تا هر روز بچه های اردو خاطرات 
و دل نوشته هاشون رو بنویسند. در معرض دید بودن این برد میتونه باعث تشویق 

اعضا بشود.
)برد رو میتونید با استفاده از یک پالستیک روی دیوار و ماژیک وایت برد انجام 

بدید، البته روش اول برای ثبت موثر تر هست.(
شب خاطره:. 4

تعریف  بپردازید.  خاطرات  تعریف  به  خاص  بطور  داخلی  فرهنگی  مختص  های  زمان  در 
خاطرات روز در غالب اردوها بصورت خودجوش جریان پیدا میکنه فقط کافیه زمانی رو 
بهش اختصاص بدید و همزمان اونها رو ثبت کنید. چون به کّرات دیده شده که بعد از مدت 

کوتاهی بهترین و آموزنده ترین خاطرات هم به فراموشی سپرده شدند.
اگر برگه های ثبت خاطرات استفاده کردید، هر شب یا هر چند شب یک  9

بار، شب خاطره رو در برنامه های فرهنگی داخلی تون داشته باشید، از بین 
دست نوشته ها و خاطرات بهترین هاش رو انتخاب کنید و برای بقیه بخونید. 

خاطرات منتخب رو مکتوب کنید و در برد فرهنگی ، دیوار نوشته و ... برای  9
فضاسازی اردو استفاده کنید.

نوشتن  9 به  سایرین  ترغیب  همچنین  و  نویسنده  تشویق  موجب  موارد  این 
خاطرات میشود.

میرزا بنویس:. 5
در 4 موردی که تا با اینجا اشاره شد، نویسنده صاحب خاطره است اما اغلب اعضای 
استراحت  به  رو هم  آزاد  و وقت های  دارن  اردو  زیادی در طول  گروه مشغله های 
میپردازند، لذا میتونید فردی رو مسئول ثبت یا جمع آوری خاطرات کنید. )کافیه 

فقط 2 ماه از اتمام اردو بگذره تا متوجه بشید که ارزش اش رو داشت(
رو  9 توانایی ها  این  با  افرادی  اصوال  باشه.  ذوق  خوش  و  حوصله  با  ترجیحا 

میتونید تو کادر  فرهنگی داخلی پیدا کنید. 
بعنوان مثال مربی ها که از کالس برمیگردن اتفاقای جالب کالس رو برای  9

بقیه تعریف میکنن، که مسئول ثبت میتونه سریعا یادداشت کنه.
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از اونجایی که از مشکالت مبتال به مردم روستا رعایت محرم نامحرم هست. طرح 
درس اونروز کالس "محرم – نامحرم" بود.

شعر طرح درس رو برای بچه ها نوشتم و باهم خوندیم و کلی هم خوشحال بودن. 
شعر این بود:

من دخترم گل به سرم/ خوش سخن و خوش خبرم
آنها که با من محرمند / یکی یکی نام میبرم
باباجونم، بابا بزرگ / داداش جون مهربونم

پسرهای خواهر من / پسرهای داداش جونم
عموی خوب و خنده رو/ دایی شاد و مهربان

و...
بعد از خوندن شعر ازشون خواستم چنتا محرم  و نامحرم رو مثال بزنن، بعد از چندتا 

مثال تو محارم رسیدن به برادر شیری.
گفتم: آفرین، درسته!

و داشتم توضیح میدادم در مورد اینکه برادر شیری یعنی چی؟!
گفتم: یعنی خواهر و برادرایی که مادرشون یکی نیست ولی باهم شیر خوردن.

یکی از بچه ها دستش رو بلند  کرد و گفت: خانم اجازه؟!
"پس اینجوری من یه عالمه خواهر و برادر شیری دارم"

تعجب کردم و پرسیدم: چطور مگه؟!!؟!؟
گفت: آخه ما کوچیک که بودیم هممون از یدونه بز شیر میخوردیم! :(

نمیدونستم چیکار کنم حاال! نمیدونم تجربه کردید یانه ؟!
ولی خیلی سخته بخوایید تو همچین موقعیتی جلوی خودت رو بگیری و خیلی جدی 

ادامه بدی که :
نه! عزیزم منظورم شیر مادر هست....

گروه�جهادی�بی�بال�پریدن،�دانشگاه�علم�و�صنعت�ایران
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خاطره ها رو به نوشتن محدود نکنید، مصاحبه، ضبط صدا، تکیه کالم ها و.... رو . 6
هم دخیل کنید.

اما به سمتی سوق بدید که اگر الزم شد بعدا برای افرادی که در اردو هم  9
حاضر نبودن تعریف کنید قابل درک باشد. 

از مستند ساز اردو استفاده بهینه کنید. 9
یک  9 به  مجهز  و  گذرانده  آنچنانی  های  دوره  که  نفر  یه  لزوما  ساز  مستند 

دوربین فیلم برداری... است نیست، بلکه کافیه یه نفر ذوق خوبی داشته باشه 
تو شکار سوژه ها و عکاسی.

سعی کنید از قالب های کلیشه ای که برای معرفی رسمی اردو های جهادی  9
استفاده میشود بیرون بیاید و لحظه های ناب رو شکار کنید.

کافیه برخالف گذشته بجای تنها عکس گرفتن، برای هر تصویر یه خط نوت  9
بنویسید.
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برگزاری مسابقه :. 7
برای همه ی موارد فوق میتوان از قالب مسابقه هم بهره گرفت. از ابتدای اردو مسابقه خاطره 

نویسی رو مطرح کنید و برای برترین ها جوایزی رو رو در نظر بگیرید.
برترین ها میتواند شامل: نویسنده بهترین خاطره، بیشترین تعداد خاطره و... 9
برگزیده ی خاطرات رو با امتیاز دادن به خاطرات توسط سایر شرکت کننده  9

خاطره  در  اعضا  مشارکت  بردن  باال  به  می تواند  روش  این  کنید.  انتخاب 
نویسی کمک بسزایی کند.

گفتگوی افراد تو جلسه ی معارفه و اختتامیه بویژه اردو اولی ها رو ثبت کنید. . 8
بعد از ثبت میتونید توضیحات مختصری در مورد ویژگی های گوینده هم بدید. 

یکی از مشکالت بزرگ در جهادی پیدا کردن یه لنگه دمپایی، کفش و یا نفر بر هست که به اون 
یکی لنگه بخوره!

گروه جهادی مهاجر، کانون جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان، احمد خیری
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مثال:

از بچه های روستا بخواهید که حضور شما رو توصیف و خاطرات که در کنار شما . 9
بودن رو تعریف کنند. و این توضیحات رو مکتوب کنید، یا از خودشون بخواهید 
که بهترین خاطراتشون از حضور شما در کنار شون رو در قالب نامه ای بنویسند. 

مثال

دفعه ی اولش بود که میومد جهادی ولی خوب تونسته بود با کالس درس و ... ارتباط برقرار کنه، 

بچه هاش زودتر میومدن رس کالس و دیرتر میرفنت. انقدر بهش اعتامد کرده بودن که رس کالس 

اغلب سواالشون رو میپرسیدن و اونم یه قسمتی از وقتشو رصف شبهات ذهنی اونا میکرد.

جلسه معارفه اردو برخالف ساالی قبل روز اول برگزار نشد، چند روزی از اردو گذشته بود 

تو جلسه از هر کس خواسنت هدفش رو بگه، نوبت به اون رسید،

صداش می لرزید.

خب من...من...

من تا حاال سفر اینجوری تجربه نکرده بودم. عادت داشتم هر روز صبح دوش میگرفتم و خیلی 

برنامه های دیگه که اینجا امکان انجامش نبود برام. سخت بود تا به این فضا عادت کردم، اما اینجا 

چیزایی داره که هیچ وقت حارض نیستم از دستش بدم.

***

روز آخر موقعی که قرعه کشی کربال رو انجام دادیم، با کسی که اسم ش از قرعه در اومده صحبت 

کردیم، که احساس ش رو بگه.

با همون صدا حرف میزد، عین همون روز صداش می لرزید...

خدا خیلی زود اجر جهادش رو داد. زودتری از اونی که فکرش رو می کرد.

گروه جهادی بی بال پریدن، دانشگاه علم و صنعت ایران

روز آخر اردو بود بچه هاي روستا براي آخرين كالس و خداحافظي اومده بودن ييك شون يه نامه 

تو دستش بود. خودش كه ننوشته بود ويل ادبيات لفظي خودش بود، آخر كالس كه نامه ها رو 

مي خونديم بچه هاي جهادي كم كم داشت گريه شون مي گرفت.

جمله آخرش دقيقا اين بود كه تالش مي كنم به دانشگاه برم تا زماين كه مثل شام دانشجويان 

بتونم به اردوهاي جهادي برم!

قرارگاه جهادي سفريان يب نشان بسيج دانشجويي شهرستان قائم شهر
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مجری طرح خاطرات بداند که..
نکاتی که در حین ثبت خاطرات بهتر هست از طرف مجری طرح اجرا بشود:

ابتدای اردو به شرکت کننده ها این دید رو بدید که ریز بین باشن و به . 1 از 
وقایع اطراف شون، جهت بخاطر سپردن لحظه ها، حساسیت نشان بدهند. 

کتاب های خاطرات موجود رو برای کتاب خونه گروه تون تهیه کنید، مطالعه . 2
ی این کتاب ها میتونه بهتون ایده بده تا چه نکته های ساده ای وجود داره 
که ثبت اون لحظات و نقل شون برای بقیه جالب توجه، حتی بعد اردو برای 

خود اعضا هم جذاب است. 
)لیست کتاب های موجود در زمینه خاطرات جهادی در پیوست آورده شده.(. 3
کنید . 4 استفاده  فضا سازی  برای  نوشته ها  و دست  از خاطرات  اردو  زمان  در 

تا باعث ترغیب اعضا اردو بشید و اثر نوشته ها شون رو در همون مدت هم 
ببینند.

کالس، . 5 خاص  های  لحظه  که  بخواهید  فرهنگی  های  گروه  های  مربی  از 
سوالهای جالب بچه هها، رفتار و... بخاطر بسپارن، اما بچه های عمرانی رو 

بیشتر با مصاحبه به چالش بکشید.
برای جمع آوری خاطرات بچه ها رو مجبور نکنید، سعی کنید افراد رو تشویق . 6

به نوشتن کنید. همچنین برای درج اسم نویسنده اصرار نکنید.

شما به عنوان نویسنده خاطرات در نظر داشته باشید
خالقیت های بخرج داده شده در طی اردو سوژه های مناسبی برای خاطره . 1

هستند.
مثال 1

چایی نپتون به سبک جهادی!

میگم جهادی زندگی کردنه! قبول منی کنید!

تو جهادی یدونه کرتی بیشرت نداشتیم، عالوه بر اینکه یکی از منابع ذخیره ی آب مون بود، هم 

نقش کرتی رو داشت و هم قوری، مجبور بودیم تو همون هم آب جوش بیارم و هم چایی دم کنیم. 

تازه موقع هایی که آبش متییز بود باش وضو هم می گرفتیم.:(

این خیلی بد نبود بدیش اینجا بود که چون کرتی خیلی بزرگ بود واگر چایی رو میرختیم توش، تو 

اون رشایط بی آبی، شسنت تفاله چاییا کلی بدبختی داشت، دنبال یه راهی بودیم که چایی رو دم 

کنیم ولی شسنت کرتی ام سخت نباشه!
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مثال 2 

یکی از بچه ها یه پیشنهاد داد! *گفت برید ببینید کی جوارب نو داره!*

ماها همه مونده بودیم!!! :| آخه جوراب به چه کارمون میاد؟!

ولی پیشنهاد خوبی بود!

تا آخر اردو چایی میریختیم توش، گره  از بچه ها جوراب نو گرفتیم! جورابه کرمی بود  از یکی 

میکردیم ومینداختیم توی کرتی!

با این ترفند تونستیم بدون کثیف کردن کرتی چاییای خوبی درست کنیم. 

عجب چاییای بود انصافا بخصوص اونایی که بعد روضه ها و سینه زنی هامون میخوردیم...

روز آخر جوراب رو شستیم بدیم به صاحبش، یکیش قهوه ای بود – یکی اش کرمی!

می گفت نامردا الاقل تو جفتش چایی میریختید که همرنگ بشن بتونم بعدا بپوشم! :( 

گروه جهادی بی بال پریدن، دانشگاه علم و صنعت ایران

اگه لیوان نبود پوست ساندیس که بود! اگه کاله نبود چفیه که بود! اگه دست کش نبود دست 

رفیقت که بود! اگه عینک آفتابی نبود کاری فرهنگی داخلی که بود! 

خالصه همه چی دست به دست هم می داد تا یک اردوی سوسولی خوب برای نو شکفته های 

دانشجو برگزار بشه !!

یادش بخیر داشتیم میرفیتم میان مسافرت با نی نی بوس از زرین آباد حدود 80کیلومرتی میمک 

به سمت شهر ایالم در حرکت بودیم هوا هم خیلی گرم بود و طوالنی! بعد از همه فعالیتا تصمیم 

گرفتیم بخوابیم. 

اما مستند سازمون بدون بالش خوابش منی برد دیگه، اینم از ابتکارات دوستان در وقت نیاز هست!

گروه جهادی  مهاجر، کانون جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان، احمد خیری
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رفتار اعضای اردو بویژه مسئولین و معاونت ها رو زیر نظر داشته باشید. مثال. 2

از لحظه های معنوی ارو غافل نشید.)عهد ها و قرار ها، مراسم ها و هیات ها و...( . 3
مثال

به دیالوگ های رد و بدل شده بین خودتون و مردم روستا و سایر اعضای اردو . 4
دقت کنید.

مفرد . 5 شخص  سوم  دید  از  رو  نوشته  هستید،  خاطره  توی  خودتون  هرچند 
بنویسید، چون میتونه کمک کنه که شما خودتون روجای کسی بگذارید که تو 

حادثه نبوده و راحت تر همه ی جزئیات رو شرح بدید.
از چاشنی طنز هم میتونید بهره بگیرید.. 6
جزئیات رو ثبت کنید، حتی اگر اون لحظه بنظرتون ضروری نمیاد.. 7
هیچ کدوم از نویسنده ها از ابتدا نویسنده ماهری نبودن، و کسی از شما توقع . 8

پایامن که به خوابگاه رسید، همه ولو شدیم. خسته و هالک و تشنه و گشنه. توی این رشایط فقط 

یک نفر می توانست حاملان را جا آورد: مسئول تدارکات. یک صورت گرد و تپلی، با چشم های 

باریک و موهای لخت. نیشش هم همیشه  خدا باز.

رفت روی صندلی نشست. مسئول تدارکات که منرب برود، خدا به فریاد برسد: 

بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در نهج البالغه می فرماید: النظافة من االیامن، یعنی عامل 

محرض خداست؛ در محرض خدا ازدواج کنید!

 خنده  بچه ها که با کنجکاوی حرف های او را گوش می کردند، بلند شد. منربش را ادامه داد امـا 

با یک بحث تفسیری جدی از قرآن. انصافاً هم بحث جالبی بود....

کتاب ماه عسل مجرد ها ، ص16

درست وسط سالن امتحانات مدرسه که االن شده بود خوابگاه ما، حلقه زده بودیم و دستامنان را 

در هم گره کرده بودیم. محمد حسین رشروع کرد به خواند پیامن نامه:

»آمده ایم برای خدمت به محرومین؛ آنان ولی نعمت مایند و ما منت شان را به جان می خریم. 

پیامن میبندیم که با متام توان ناتوامنان، صبور و زحمت کش و فرمان پذیر باشیم... و ما آمده ایم 

و آماده ایم.«

از هامن موقع می شدفهمید که این یاران همدل، خاطرات قشنگی را رقم خواهند زد...

کتاب ماه عسل مجرد ها، ص 19
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ندارد متنی با آرایه های ادبی و سرشار از احساسات رو ثبت کنید. فقط کافیه 
اتفاقات رو با جزئیات)حتی یکم اغراق( مکتوب کنید. و به یک خاطره، به این 
خرده  نمی توان  نشده،  رعایت  آن  در  نویسی  خاطره  قواعد  و  اصول  که  دلیل 
تجربه  براساس  که  قوانینی ست  فرد  به  منحصر  های  ویژگی  این  زیرا  گرفت، 
توسط استادان فن ارایه شده است و می تواند به جذاب تر شدن، شیواتر شدن و 

اثرگذارتر بودن خاطره کمک کند.
زمان خاطرات رو محدود به اردو نکنید، از لحظه ای که تصمیم به جهادی رفتن . 9

گرفتید، ثبت نام، حس تون قبل از اردو، بعد از اردو، خستگی توی اردو، چیشد 
از مدتها میتونه  جهادی موندید و... حتی دیدن دوستان قدیمی جهادی پس 

خاطرات زیبایی رو رقم بزنه. مثال 

خاطرات ما رو بخونید. :(. 10

»دیدار به بهشت...«

دفرتچه ی "سخن دوست" خودم رو دادم برایم چیزی بنویسد. نوشت: 

»دستامنان پر از یادگاری است؛ تاولهایی که تا چند روز دیگر از دست میدهیم. اما مطمئنم بشاگرد 

یادگاری های دیگری به ما داده است که هرگز از دستشان نخواهیم داد.«

آخرش هم نوشته بود:

»دیدار به بهشت...«

***

ده بیست روزی تا باز شدن دانشگاه مانده بود.

هنوز توی حال و هوای اردو سیر می کردم و حوصله خیلی چیزها را نداشتم. یک زیارت حامل را جا 

می آورد؛ رفتم مشهد.

صفای صحن گوهرشاد را با هیچ جا منی شود مقایسه کرد. توی خودم بودم و آهسته آهسته قدم 

میزدم. ناگهان صدای آشنایی شنیدم!

آغوش  در  را  و همدیگر  گره خورد  بهم  نگاهامن  افتاد.  به صورتش  کردم، چشامنم  بلند  را  رسم 

کشیدیم.

یاد آخرین جمله اش افتادم:

»دیدار به بهشت...«

کتاب ماه عسل مجرد ها ، ص 109
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کارگاه آموزش مبانی خاطره نویسی در ده دقیقه
خاطره چیست؟

آیا تاکنون خاطره ای را برای کسی نقل کرده اید؟ 
آیا تا به حال احساس کرده اید که دوستتان خیلی بهتر از شما خاطراتش را نقل می کند؟ 

آیا آرزو کرده اید که بتوانید مثل او خاطره ای را که دوست دارید، برای دیگران بگویید یا 
بنویسید؟ 

آیا می دانید که او چطور به این خوبی خاطراتش را نقل می کند؟ 
پاسخ این سؤال ها بسیار ساده است. او به این دلیل خوب خاطره می گوید که اوالً مفهوم 
خاطره را به عنوان یک نوشتة مستقل و با هویت که ویژگی های مخصوصی دارد، فهمیده 
به اصول و قواعد خاطره  گویی و خاطره نویسی، آگاهی و تسلطی نسبی پیدا  است؛ ثانیاً 
کرده است. لذا اولین قدم در یادگیری شیوة خاطره نویسی، شناختن مفهوم »خاطره« است. 

خاطره چیست؟
خاطره در فرهنگ های لغت مختلف کمابیش به این صورت تعریف شده است: خاطره، یکی 
از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که نویسنده در آن، خاطرات خود؛ یعنی، صحنه ها یا 
وقایعی را که در زندگی اش روی داده و در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده است، شرح 

می دهد. 
خاطره  نویسی یکی از عام ترین و صمیمانه ترین راه ها برای انتقال حس به وسیلة نوشتن 
ساده ترین شکل،  به  محدود،  قواعدی  و  ساده  اصولی  رعایت  با  می تواند  هر کس  و  است 
اتفاقات مهم زندگی خود را ثبت کند و خاطرات تلخ و شیرین زندگی همچون پیروزی ها 

و شکست ها، تجربیات تکرار ناشدنی، حوادث مهم و عواطف و حساسات را ماندگار کند. 

ویژگی های ساختاری خاطره 
صمیمت زبان: . 1

آنچه  به  نویسنده  کند  احساس  خواننده  که  باشد  شده  نوشته  طوری  باید  خاطره  یک 
می نویسد معتقد است و دروغ نمی گوید: همان طور که شما اتفاق مهمی را برای دوستتان 
تعریف می کنید و از هیچ محدودیتی در این تعریف رنج نمی برید، بهتر است خاطره خود 
اما این نکته را نیز در نظر  را نیز بی هیچ تکلفی و به گونه ای صمیمانه، بر کاغذ بیاورید. 

داشته باشید که:
بیان صمیمی و نبود محدودیت، به معنی بی توجهی به قواعد نگارش، عفت کالم و حرمت 

قلم نیست.
نثر خودمانی: . 2

خاطره  نویس، اجباری در رعایت کامل ارکان جمله ندارد و می تواند آنها را به صورت دلخواه 
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و متناسب با نوع بیان به کار ببرد. 
این نکته را نیز مورد توجه قرار دهید که خاطره  نویس با توجه به تعریف زبان گفتاری و 
نوشتاری، بهتر است که از نوشتن کلمات به صورت شکسته پرهیز کند. برای مثال، به جای 

»خانه«  ننویسد »خونه«، یا به جای »برویم« ننویسد »بریم«. 
برجستگی حوادث: . 3

و  برجسته ساختن حوادث در خلق  و  بودن  برجسته  ویژگی ساختاری خاطره،  مهم ترین 
نگارش خاطره است. به عبارت دیگر، معموالً واقعه ای را می توانیم به عنوان خاطره مطرح 
سازیم که اوالً برایمان اتفاق افتاده باشد؛ ثانیاً در آن، حادثه ای وجود داشته باشد و به قولی 
زیر بنای خاطره، تغییر در حالت تعادل و روزمرگی باشد، مثاًل اتفاقی نادر وجود داشته باشد 

که ممکن است فقط یک بار روی دهد.
از دو نوشتة زیر، کدام یک می تواند دستمایه نوشتن یک خاطره باشد؟ 

الف: من امروز صبح بیدار شدم، صبحانه ام را خوردم، به مدرسه رفتم و بعد به خانه برگشتم. 
ب: من امروز صبح بیدار شدم، صبحانه خوردم و خواستم به مدرسه بروم که دیدم کیفم 

گم شده است...
واقع گرایی: . 4

نقش  گرایی  ذهنیت  و  پردازی  خیال  آن،  در   که  است  نوشتن  از  صورتی  نویسی  خاطره 
اساسی ندارد و نویسنده فقط حادثه ای واقعی را که برای او پیش آمده و در او اثر گذاشته 

است، بدون کم و کاست بیان می کند. 
این ویژگی بدان معنا نیست که خاطره نویس نمی تواند ذهنیات خود را در خالل خاطره 
مطرح کند، بلکه مقصود این است که بهتر است خاطره ای خیالی و غیر واقعی ننویسد چرا 

که بدین ترتیب نوشته اش بیشتر شبیه داستان خواهد بود تا خاطره. 
دو مثال زیر را بخوانید و به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید. 

1- با سردی زوزه  کشان خودش را به پنجره کالس می زد که به جای شیشه با مقوا بسته 
شده بود و صدای تق تق مقوا، آرامش کالس درس را درهم می ریخت. 

چراغ نفت سوز کالس را که مدام بوی نفت می داد، کنار میز و نیمکت دانش آموزان بردم 
و از آنها خواستم تا هر کدامشان احساس سرما می کند، کنار چراغ بیاید و خودش را گرم 
کند. زهرا یکی از دانش آموزان کالس که همیشه چهرة غمگین و گرفته ای داشت، در خود 

فرو رفته بود. با خود فکر کردم: شاید سردش شده باشد. 
آمد و کنار چراغ  بیرون  از پشت میز  بیا کنار چراغ گرم شو.« زهرا آهسته  گفتم: »زهرا 

ایستاد. 
از کتاب »لیالی من«، انتشارات مدرسه 

2 - خیلی دوست داشتم که مقدار زیادی طال داشته باشم. دوست داشتم که همه چیزم از 
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طال باشد و به این خاطر همیشه در فکر و خیالم طال وجود داشت. 
آن روز توی کوچه قدم می زدم که پیرمرد کوچک اندامی را دیدم. پیرمرد نزدیک من آمد 
و گفت: »من یک جادوگرم و می خواهم تو را به بزرگترین آرزویت یعنی طال برسانم. در 
ازای آن نیز تو از چیزهایی می خواهم که بعداً خواهم گفت. او این را گفت و در یک چشم 

به هم زدن غیبش زد. 
و خیال  رویا  اتفاقات  این  نمی شد که  باورم  نفس عمیقی کشیدم.  بد جوری می زد.  قلبم 

نباشد...1
1. کدام یک از این دو مثال می تواند قسمتی از یک خاطره باشد؟ 

2. با توجه به این که در مثال یک ذهن گرایی وجود دارد )با خودم فکر کردم شاید سردش 
شده باشد( و در مثال دوم، هم ذهن گرایی و هم خیال پردازی، آیا می توان گفت که هیچ 

کدام از این دو مثال، خاطره نیست؟ 
مشخص بودن زمان و مکان: . 5

در یک خاطره، به خصوص خاطرة تاریخی، بهتر است مکان و زمان مشخص باشد تا به این 
نحو، وضعیت اجتماعی آن دوره نیز تا حدی برای آیندگان روشن شود. 

روانی و روشنی: . 6
نویسندة خاطره از آن جا که قصد ندارد فنون نگارشی و صنایع ادبی را در خاطره اش نمایش 
دهد، بهتر است خاطره را به گونه ای بنویسد که مخاطب به سادگی آن را بفهمد و در این 
مورد به زحمت نیفتد. او می تواند با ساده نوشتن و پرهیز از پیچاندن موضوع، خاطره را 
قابل فهم تر و اثر گذارتر نماید؛ حال آن که یک داستان نویس به سادگی می تواند داستانش 
را گنگ، مبهم و پیچیده بنویسد و حتی همین پیچیده نویسی سبب اعتبار یا زیبایی کار 

او شود. 
داشتن ابتدا و انتها: . 7

نویسندة خاطره بهتر است که خاطراتش را از جایی مشخص که معموالً شروع حادثة خاطره 
است، آغاز کند و هیچ یک از موضوعات مربوط به آن خاطره را از قلم نیندازد تا از به وجود 

آمدن سؤال های متعدد در ذهن خواننده جلوگیری نماید یا پاسخ آنها را بدهد. 
نویسنده همچنین نباید خاطره را بدون رسیدن به نقطة پایانی و انتهای عقالنی رها سازد، 
مگر آن که از این کار مقصود خاصی داشته باشد. همچنین ادامه ندادن بی  مورد خاطره 

پس از پایان یافتن حادثة اصلی، به زیبایی آن خاطره کمک می کند. 
خالصه بودن: . 8

در مدت زمانی که حادثة اصلی یک خاطره اتفاق می افتد، ممکن است چندین حادثه فرعی 
دیگر نیز روی دهد. 

11 - برداشتی آزاد، ازکتاب »ماجراهای شاه میداس«، نوشتة الرین ریدبنکس
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فرآیند خاطره نویسی
حال که با ویژگی ها و اصول و قواعد خاطره نویسی آشنا شده اید، ممکن است این سؤال 
برایتان پیش بیاید که »بیان اصول و قواعد خاطره نویسی« با موضوعی که در ابتدا گفته 
شد؛ یعنی، دست و پا گیر نبودن و راحت بودن شیوة نگارش خاطره، تناقض دارد. در حالی 
به نظر  این موارد کافی  برای روشن شدن بحث، ذکر  ندارد.  تناقض وجود  این  اساسا  که 

می رسد: 
1. واقعیت این است که همان تعریف ابتدای جزوه در مورد خاطره، صحیح و منطقی است. 
این تعریف مبنای علمی دارد و در فرهنگ های مختلف جهان نیز تعریف هایی شبیه همین 
بی تکلف ترین،  از  یکی  گردید،  ذکر  که  طور  همان  خاطره،  است.  شده  ذکر  خاطره  برای 
عام ترین و صمیمانه ترین انواع نوشته است و به یک خاطره، به این دلیل که اصول و قواعد 
خاطره نویسی در آن رعایت نشده، نمی توان خرده گرفت زیرا این ویژگی ها و قوانین همگی 
نسبی و در حد ایده هایی است که بر اساس تجربه توسط استادان فن ارائه شده است و 

می تواند به جذاب تر شدن، شیواتر شدن و اثر گذارتر بودن خاطره کمک کند. 
2. یک اتفاق یا حادثه مهم می تواند طی یک فرآیند سه مرحله ای تبدیل به گونه ای مؤثر 
این سه فرآیند را می توان بدین گونه  این جزوه است.  از خاطره شود که هدف  و جذاب 

تعریف کرد: 
الف ـ خاطره گفتاری: 

جمله ها،  و  کلمه ها  قالب  در  مهم  رویداد  یا  اتفاق  یک  از  آن، شخصی  طی   که  فرآیندی 
خاطره ای می سازد. در واقع این نوع خاطره، شکلی کاماًل ساده، بی تکلف و بی قاعده از بیان 
یک اتفاق است و هدف آن فقط ذکر آن رویداد یا اتفاق است. در این نوع خاطره، کلمات، 
جمله ها، فضاسازی ها و هر چیز دیگر دارای نقش اساسی و پایه ای نیستند و نقشی طبیعی 

و در حد سایر عناصر هر نوشتة بر عهده دارند و معموالً دارای این ویژگی هاست: 
صمیمیت، زبان، به کار بردن کلمات شکسته، جابه جا شدن ارکان جمله، تکیه نکردن بر 

حواشی و حوادث فرعی. 
ب ـ خاطره نوشتاری خام: 

فرآیندی که در آن نویسنده، یک خاطره گفتاری را روی کاغذ می آورد. 
این گونه از خاطره اگر چه اصول و قواعد دست و پا گیری ندارد و صرفاً نگارش یک خاطره 
گفتاری است، ارزش ادبی  آن، بیش از خاطره گفتاری است چرا که نویسنده باید حداقل 

قواعد نگارش را در آن رعایت کند، از جمله: 
حذف حشو و زواید: . 1

حشو عبارت است از کلمه ها یا عبارت های زاید و بی نقشی که معموالً در صحبت های عادی 
و روزمره به کار می رود. این عبارت ها صورت های مختلفی دارد، از جمله تکیه کالم، مانند 
»عرض شود که … بله، خالصه…« یا حشو تکرار•، مانند »چیز میزا، کتاب متابا، توپ 

موپا«. 
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2. آوردن فعل و فاعل های متناسب، مثال من رفتم، تو رفتی و … به طور کلی رعایت نسبی 
ترتیب و توالی ارکان جمله. 

3. دادن اطالعات کافی به خواننده: 
در خاطرة گفتاری، ممکن است گوینده برخی مطالب را فراموش کند و آنها را جای خود 
بیان نکند و بعد در انتهای گفتارش، آن موضوع را به یاد آورد و بیان کند یا در اثر تذکر 
مخاطبان، قسمت های جا مانده را تکمیل نماید. اما در خاطرة نوشتاری خام چون نویسنده 
وقت کافی برای نوشتن دارد، می تواند اطالعاتی را که دربارة حادثه یا اتفاق خاص، کافی و 

الزم می داند، مرتب کند و همگی را به خواننده منتقل نماید. 
ج ـ خاطره نوشتاری ادبی: 

شکلی از بیان خاطره که بر طبق اصول و قواعد تدوین شده و جذابیت، زیبایی و اثر گذاری 
آن بیشتر از دو گونة قبل است. این نوع از خاطره معموالً در اثر ویرایش و بازنویسی خاطره 
نوشتاری خام به دست می آید. امروزه عده ای که آگاه به این فن هستند، خاطرات نوشتاری 
خام را با نثر روان و رعایت اصول خاطره نویسی و نیز استفاده از عالئم نگارشی، به خاطرة 
نوشتاری ادبی تبدیل می کنند. از میان کتاب هایی که به این صورت چاپ شده اند، می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 
 / امام  آشنایان  و  دوستان  زبان  از  )ره(  خمینی  امام  زندگی  خاطرات   / آفتاب  پای  به  پا 

گردآوری و تدوین: امیررضا ستوده / ویراستاران: فهیمه حسین زاده، شهرام رجب زاده/ 
کبری  خاطره:  بازنویسی   / فرخ مهر  علی  کوشش  به   / معلمان  خاطرات   / یادبود  رسم  به 

نیک خواه، علی آقاغفار، مهدی کاموس، و حسن یونسی. 
ستاره ای که درخشید / خاطرات زندگی امام خمینی )ره( / به کوشش مرتضی نظری

خاطرات جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی / به کوشش مرتضی سرهنگی. 
زبان خاطره

در مبحث ویژگی های ساختاری خاطره، این موضوع را مطرح ساختیم که زبان خاطره باید 
صمیمانه باشد و از سوی دیگر، نویسندة خاطره، اجباری در رعایت کامل ارکان جمله ندارد 
و می تواند آنها را متناسب با نوع بیان جابه جا نماید؛ در عین حال که نباید کلمات را بشکند. 

زبان متناسب با خاطره چه نوع زبانی است؟ 
همان طور که نقاش برای خلق نقاشی خود نیاز به شناسایی وسایل کارش دارد تا بتواند با 
آگاهی از چگونگی و نوع کاربرد هر یک، از آنها به خوبی استفاده کند، یک نویسنده نیز باید 

انواع زبان را بشناسد و زبانی متناسب برای نوشتة خود بیابد. 
زبان به طور کلی به دو بخش  زبان گفتاری و زبان نوشتاری تقسیم می شود. 

زبان گفتاری همان زبانی است که بوسیلة آن با یکدیگر سخن می گوییم. زبان شناسان سه 
صورت برای این زبان قائل می شوند که عبارت است از: گونه، گویش و لهجه. 
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نحوه سخن گفتن یک مرد مسن و جا افتاده و یک کودک، دوگونه مختلف از زبان گفتاری 
است. 

ترکی، کردی، گیلکی نیز سه گویش ایرانی است. 
را  مشهدی  و  جنوبی  اصفهانی،  یزدی،  لهجه های  می توان  نیز  مختلف  لهجه های  میان  از 

مثال زد. 
ویژگی های زبان گفتاری 

1. استفاده از کلمات شکسته. مثال: خونه، لونه، نون و … 
2. جابه جایی ارکان جمله. مثال: اومدم خونه و نشستم روی صندلی. 

3. داشتن لحن. مثال کتاب ها رو بردارم؟ 
4. داشتن حشو و زواید. مثال: کتاب متابا کو؟ بچه مچه ها کجان؟ 

زبان نوشتاری: 
زبان نوشتاری به دو گونة علمی و ادبی تقسیم می شود. 

زبان علمی، زبانی است که در آن هر کلمه بر معنای علمی خود داللت می  کند، ترتیب و 
توالی ارکان جمله ها حفظ می شود و تنها هدف این نوشته، انتقال یک حقیقت است، مانند 

بیان چگونگی فعالیت قلب. 
زبان ادبی نیز گونه ای از زبان نوشتاری است که در آن از آرایه های ادبی استفاده می شود و 
کلمات بر معنای اصلی خود داللت ندارند. مثاًل »سرو« در این زبان به معنی درخت سرو 
به کار نمی رود، بلکه مفهوم بلند قامتی و استواری را می رساند و »الله« بر شهید و شهادت 

داللت می کند. 
زبان معیار

زبان معیار زبان رسمی هر کشوری است که شامل زبان گفتاری و زبان نوشتاری نیز دیده 
می شود و همان زبانی است که در نوشتن خاطره یا داستان از آن استفاده می شود. 

ویژگی های زبان معیار 
1. وضوح: در این زبان، هر کلمه بر معنای حقیقی خودش داللت می کند. مثالً  »کوه« مفهوم 
کوه را می رساند و »سرو« بر مفهوم درخت سرو داللت دارد. جمله ها نیز همین ویژگی را 
یا  برای یک خاطره  زیبایی  انداختم«، جملة چندان  بیرون  به  »نگاهی  مثاًل جملة  دارند. 
به معنی »به  و  از مفهوم حقیقی خود داللت می کند  بر معنایی غیر  زیرا  نیست  داستان 
بیرون انداختن نگاه« می باشد؛ در حالی که به جای آن می توان از این جمله استفاده کرد: 

»بیرون را نگاه کردم.« 
2. نداشتن حشو و زواید 

3. سادگی: یکی دیگر از ویژگی های زبان معیار، سادگی است. به عبارت دیگر، کلمه ای را در 
زبان معیار به کار می بریم که در زبان عامه به معنی کردن نیاز نداشته باشد؛ یعنی، همان 
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گونه می نویسیم که عموم مردم می گویند )با رعایت ویژگی های زبان معیار(. پس زبان معیار 
از نظر سادگی باید به زبان گفتار نزدیک باشد. به مثال زیر توجه کنید. 

نبودی خیروک، خان تیغ زبانش را کشیده بود و حرفهایی بلغور می کرد که پشیزی پیش 
من و تو ارزش نداشت. خیلی زود نگاهم رنگ باخت و قامت ستبر و فربه اش پیش نگاهم به 

گل نشست و شد همانی که باید باشد.1 
4. جابه جایی ارکان جمله براساس نوع راوی و نحوة بیان: گفتیم که در زبان معیار ملزم و 
مقید به رعایت قواعد دستور زبان و ترتیب ارکان جمله نیستیم، اما این بدان معنی نیست 
که بتوانیم بدون سبب ارکان جمله را به هم بزنیم. برای مثال، اگر نویسنده بخواهد بر کلمه 
خاصی تأکید کند، آن را در ابتدای جمله می آورد. همچنین اگر اهداف زیر را داشته باشد، 

می تواند ارکان جمله را جابه جا کند: 
1- ایجاد لحن 2 ـ تأکید 3 ـ داشتن نوعی زبان مخصوص خود )با دلیل و منطق( 

حشو و زواید درمبحث فرآیندهای تولید یک خاطره به طور کامل توضیح داده شده است. 
روحانیان،  خوانندگان،  درس  که  است  مشترکی  ادبی  و  فرهنگی  زبان  معیار،  زبان 
سیاستمداران، دانشمندان، روزنامه  نویسان و نویسندگان کتاب های درسی و علمی و فنی و 

تخصصی آن را به کار می برند و با آن می نویسند و ادای مقصود می کنند

انواع خاطره 
الف ـ خاطرة جزئی نگر 

در برخی از خاطرات، نویسنده هنگامی که حادثة داستان را کمرنگ می بیند و آن را به 
که  ریزه کاری های صحنه ای  و  جزئیات  به  نمی داند،  کافی  بودن،  گذار  تأثیر  برای  تنهایی 
حادثه در آن روی داده، توجه زیادی کرده، همه را با آب و تاب تعریف می کند. بدین ترتیب 
از سویی، فضای حادثه را زنده و واقعی تر نشان می دهد و آن را قابل لمس تر می کند و از 
سویی دیگر، فضای خالی حادثه را به کمک حوادث فرعی یا جزئیات صحنه ها پر می کند. 
اگر در انجام این کار، نویسنده از دقت و آگاهی الزم برخوردار نباشد و بی دلیل و ناشیانه 
به ریزه کاری ها بپردازد، حوصلة مخاطب را سر خواهد برد و او عطای خاطره را به لقایش 

خواهد بخشید! 
پس، فقط در صورتی به جزئیات صحنه بپردازید که این جزئیات بتوانند مخاطب را به فضای 

خاطره نزدیک تر ساخته، او را بیشتر جذب کنند. 
مثال برای خاطره جزئی نگر 

موجود عجیبی بود. فقط چند روز از سال تحصیلی 77 – 76 می گذشت که توجه مرا در 
کالس جلب کرد. اسمش رضا بود. با کمی دقت می شد فهمید که رضا دانش آموزی با هوش 
و با استعداد است. اما این نکته هم خیلی زود به دست می آمد که او بی حوصله و وقت گذران 
هم هست. ظاهرش هم عجیب بود. چهره ای اخمو و گرفته داشت و معموالً دست و صورتش 

11 - ریشه در اعماق / ابراهیم حسن بیگی
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را نمی شست. حتی لباس هایش هم از چرک همیشه بو می داد. برای این می گویم عجیب 
بود که هر طور شده، از انجام تکالیف درسی فرار می کرد. 

یک روز سر کالس به بچه ها تکلیف داده بودم، متوجه شدم که رضا بی کار نشسته است. 
را  دفترم  خدا  به  »آقا  گفت:  و  شد  در چشم هایش جمع  اشک  پرسیدم،  را  علتش  وقتی 

دزدیده اند.« 1
همان طور که مشاهده می کنید، در مثال باال نویسنده با تکیه بر توصیف ویژگی های اخالقی 
و جسمانی شخصیت مورد نظر )رضا(، او را هر چه بیشتر به مخاطب نزدیک می کند و به 
این وسیله، هم از کمرنگ دیده شدن حادثه جلوگیری می کند و هم باعث جذابیت بیشتر 

خاطره می شود. 

ب ـ خاطره کلی نگر 

نوعی از روایت خاطره است که در آن، نویسنده بیشتر به شرح حادثه می پردازد و اجزای 
زاید و حاشیه ای را حذف کرده، به حداقل می رساند. دقت داشته باشید که اگر حادثه از 
برجستگی و تعادل نسبی کمی برخوردار باشد، نوشتن آن به صورت کلی نگر هیچ لذتی در 

مخاطب به وجود نمی آورد. به طور کلی این نکته را فراموش نکنید:
روش  از  است  بهتر  باشد،  نامتعادل  و  برجسته  خاص،  بسیار  موقعیتی  دارای  خاطره  اگر 
کلی نگر برای ثبت آن استفاده کنید و اگر خاطره ای معمولی و با برجستگی حادثه ای اندک 

باشد، آن را به صورت جزئی نگر ثبت کنید. 
مثال برای خاطره کلی نگر 

شب عملیات رمضان، وقتی حملة نیروهای شما آغاز شد، در همان لحظه های اول، آتش 
زیادی روی مواضع ما بارید و بسیار دقیق هم به هدف ها می خورد. بعد از حملة سنگین، 

افراد ما نتوانستند مقاومت کنند. عده ای از آنان فرار کردند و عده ای کشته شدند. 
من داخل سنگر بودم، وقتی وضعیت را این طور دیدم، از سنگر بیرون آمدم و به مقر فرمانده 
گروهانـ  ستوان عزیز کریدیـ  رفتم. چند سرباز هم آنجا بودند. به فرمانده گفتم که دستور 
عقب نشینی بدهد، چون نیروها دارند تار و مار می شوند، ولی او نپذیرفت و گفت: »بروید 
جلو و هر طور که می توانید، از پیشروی ایرانی ها جلوگیری کنید.« با ناراحتی از مقر بیرون 

آمدم و … 2
همان طور که مالحظه می کنید، در این مثال خاطره آهنگ تندی دارد؛ 

یعنی حوادث پشت سر هم اتفاق می افتد و تقریباً در هر جمله کاری انجام می شود. نویسنده 
تا حد ممکن صفت ها، تشبیه ها و سایر صنایع ادبی را حذف می کند. هیچ کدام از جمله ها 

حالتی ایستا و ساکن ندارد، مثاًل از توصیف یا فضاسازی خودداری شده است. 

11 - ناسازگار/ از مجموعة به رسم یادبود
12 - از خاطرات اسرای عراقی
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نوع راوی خاطره
الف ـ سهیم در ماجرا 

نویسنده می تواند حادثه ای را که خود نقشی در آن داشته است، به عنوان خاطره ثبت کند. 
مثال: 

روزنامه  درمی آوردند،  را  کفشهایشان  امام  که  درگاهی  جلوی  می خواستم  که  است  یادم 
بیندازم، چون اکثر اوقات، بارندگی و زمینها خیس بود. همیشه هم از روزنامه های خارجی 

استفاده می کردیم. 
روزی عده ای از ایران آمده بودند و روزنامه آورده بودند. در خانه روزنامة خارجی هم نبود. 
لذا من صفحة آگهی ها را روی زمین انداختم؛ و کفشهای امام را روی آن گذاشتم. ایشان 
وقتی خواستند کفش بپوشند، همین که پایشان را بلند کردند تا روی روزنامه ها بگذارند، 

سؤال کردند: »مثل این که این روزنامه ها ایرانی است؟« 
عرض کردم: »بله حاج آقا، ولی این صفحة آگهی هاست.« 

ً  برگشتند و فرمودند:  با این حال پایشان را روی روزنامه ها نگذاشتند و مجددا
»شاید اسم محمد یا علی یا … در آنها باشد.« 

ستاره ای درخشید / خاطرات امام )ره( / به کوشش مرتضی نظری 

ب ـ ناظر ماجرا 

نویسنده خاطره ممکن است نقشی در اتفاق یا حادثه موضوع خاطره نداشته باشد و فقط 
شاهد آن بوده و چون از آن لذت برده است، سعی به نوشتن آن می کند. مثال: 

زندگی آقا مثل زندگی معمول مردم بود و هیچ وقت هم زندگی فوق العاده ای نداشتند. به 
اتاقشان می شدیم، می دیدیم توی  ایشان خیلی زیاد بود. وقتی وارد  همین خاطر مطالعة 
کتاب گم شده اند. ایشان می نشستند و یک میز جلویشان بود و به بلندی متر کتاب دورشان 

بود و اصاًل ایشان البالی این کتابها گم می شدند. 
بعضی ها به شوخی می گفتند: »هنوز آقا از جایشان بلند نشده اند.« 

وقتی دوستان می آمدند آقا را ببینند، همیشه توی آن اتاق بودند. فقط چای که می خواستند 
با قاشق توی نعلبکی به استکان چای می زدند که یعنی به من چای بدهید. موقع غذا هم 

بلند می شدند و می آمدند. 1

راهنمای عملی خاطره  نویسی 
یافتن  تمام مواردی که تاکنون گفته شد، فقط اصول و قواعدی برای شناختن خاطره و 
نوشتن  و  به کار عملی  نوبت  این ذهنیت،  یافتن  از  اما پس  بود.  ذهنیتی کلی دربارة آن 

خاطره می رسد. برای این کار باید به پرسش های زیر، پاسخ های مناسبی داد. 

11 - ستاره ای که درخشید / مرتضی نظری
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الف ـ سوژه 
1. امروز چه اتفاق مهمی برای من افتاد که نظرم را به خود جلب کرد؟ 

2. چرا این اتفاق در ذهن من ماندگار شد و نقطة قوت آن کجا بود؟ 
• نویسنده خاطره باید در هنگام نوشتن، به پرسش شماره 2 دقت بیشتری کند و بکوشد 
نقطه قوت کار را که سبب ماندگار شدن آن در ذهن خود شده است، پر رنگ تر نماید تا 

بتواند وجود این خاطره را توجیه کند و آن را در ذهن مخاطب خود نیز ماندگار سازد. 

ب ـ راوی 
نویسنده بهتر است پس از یافتن سوژه مورد نظر خود، برای نگارش خاطره، نوع راوی را هم 
به نسبت خاطره و متناسب با موضوع آن تعیین کند. در این بخش همان طور که گفته شد، 
تا حد امکان سعی کنید از »راوی سهیم در ماجرا« برای بیان خاطره استفاده کنید و فقط 
در صورتی از »راوی ناظر رماجرا« استفاده کنید که شخصیت پردازی و نشان دادن ابعاد 
روحی و روانی شخصیت اصلی الزم باشد. با این توضیح که راوی سهیم در ماجرا نمی تواند 
ذهنیت ها و ویژگی های روحی خود را بیان کند، زیرا در این صورت کار بسیار غیر قابل 
باور خواهد بود؛ در صورتی که اگر راوی شخصیتی ناظر بر ماجرا باشد و از شخصیت اصلی 
خاطره متمایز باشد، می تواند در خالل شرح حوادث، ویژگی های روحی و فکری شخصیت 
اصلی خاطره را نیز شکافته، او را روانکاوی کند تا به این وسیله خواننده را بیشتر درگیر 

خاطرة خود کند. 

ج  ـ نوع خاطره 
در این بخش، نویسنده باید با توجه به موضوع، کلی نگر و جزئی نگر بودن خاطرة خود را 

مشخص کند و آن را در یکی از این دو قالب به رشتة تحریر درآورد. 
اگر خاطرة او دارای حادثة نادر و جذابی باشد، باید با کم کردن شاخ و برگ روایت، نقش 

حوادث را برجسته کند و خاطره را به صورت کلی نگر بنویسد. 
صحنه ها،  جزئیات  در  دقت  با  می تواند  باشد،  معمولی  و  عادی  نسبتاً  خاطره اش  هم  اگر 
فضاسازی های ماهرانه و شناساندن شخصیت های خاطره برای مخاطب، ضعف »اندک بودن 

سیر حوادث« را بپوشاند. 

د  ـ آغار خاطره 
نویسنده خاطره می تواند به چند روش خاطره را شروع کند؛ روش هایی که حتی شما هم 
می توانید پدید آورندة برخی از آنها باشید. اما برای آن که بتوانید تا هنگامی که به پختگی 
بر  دارد  وجود  ذهنتان  در  که  را  خاطره ای  سادگی  به  می یابید،  کار دست  این  در  نسبی 
کاغذ بیاورید، چند نمونه از روش های آغاز نوشتن خاطره را ذکر می کنیم، اما شما ملزم به 

استفاده از این روش ها نیستید. 
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رشوع به کمک عبارت های کلیشه ای

همیشه بین زمان تصمیم گیری برای نوشتن و زمان قلم به دست گرفتن، فاصله ای هست 
که باید سعی کنید آن را به حداقل برسانید. اگر این فاصله زمانی زیاد شود، سبب تنبلی، 
از  افتادن از موضوع مورد نظر جهت نوشتن می شود. برای جلوگیری  اراده و دور  سستی 
این کار و کم کردن فاصله می توانید فعاًل از برخی عبارت های کلیشه ای برای شروع خاطره 
استفاده کنید تا به قول معروف »استارت کار زده شود« و مشکل شروع نوشتن را نداشته 

باشید. 
عبارت هایی که می توانید برای شروع خاطره از آنها استفاده کنید، اینها هستند: 

1. استفاده از یک زمان: »صبح بود« یا »سال 90 بود …« 
2. استفاده از یک صحنة ساکن و سپس جان بخشیدن به آن: »من و مجید تو ایالم، لب 

آبشار نشسته بودیم که …« 
3. استفاده از یک رویداد تاریخی: » تو جهادی امسال …« 

4. استفاده از یک مقطع سنی تحصیلی: »سال اول دانشگاه بودم که برای اولین بار رفتم 
جهادی …« 

5. استفاده از وضعیت هوا: »هوای کرمان خیلی گرمه«  یا »هوا ابری بود« 
6. استفاده از یک مقدمه: »کار کردن در یک مدرسه مشکل است اما به انسان آرامش و 

رضایت خاطر می دهد. تو اون جهادی معلم یکی از مدارس بودم …« 
7. استفاده از یک توضیح مختصر: » در سال های خیلی دور، مسئولیت اردو رو به عهده 
داشتم. یک روز از دروازة شهر جود راه افتادم که به سمت مدرسه …«  یا »ده روز بود که 

تو اردو بودیم. یک روز در اسکان …« 
8. معرفی یک شخصیت: »او هم مهاجر بود. از مهاجرانی که به خاطر دلش آمده بود....« یا 

»موجود عجیبی بود. اسمش رضا بود …« 
9. استفاده از یک اتفاق: » پارسال تو منطقه بودیم که یکی از اهالی روستا تصادف کرد …« 

10. استفاده از مکان: » تو روستا بودیم که....« 
11. استفاده از یک توصیف یا صحنه پردازی: »بادی سرد زوزه کشان خودش را به پنجره 

کالس می زد که به جای شیشه با مقوا بسته شده بود.« 
12. »یادش بخیر آن روزها …« یا »عجب روزهایی بود« 

13. یادم می آید که … 
14. هیچ وقت یادم نمی رود … 

15. در خاطرم هست که …
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تفاوت خاطره و گزارش 
1. خاطره فقط قسمتی از محدودة زمانی را در برمی گیرد که در آن اتفاق برجسته یا حادثة 
خاصی روی داده باشد یا فکری جذاب در زمانی محدود به ذهن انسان خطور کرده باشد. 
اما گزارش، شرح دیده ها و شنیده هایی است که دربارة یک موضوع خاص توسط گزارشگر 

انتخاب می شود. 
برای مثال، در گزارش بازدید از مناطق جنگی، نویسنده باید مراحل مختلف سفر را ـ هر 
چند که حادثة مهمی در آن اتفاق نیفتاده باشد ـ ثبت کند؛ اما در خاطره نویسی، نویسنده 
فقط اتفاق یا اتفاق های مهمی را که برای او یا افراد دیگر پیش آمده است، با رعایت اصول 

و قواعد خاطره نویسی ثبت می کند. 
مثال برای گزارش بازدید از مناطق جنگی 

صبح روز هشتم فروردین ماه، همراه کاروانی از بسیجیان برای بازدید از مناطق جنگی عازم 
جنوب کشور شدیم. هوا بسیار گرم بود و پس از بیست ساعت به شهر… رسیدیم. سپس 

مدتی در آنجا استراحت کردیم و … 
همان طور که مالحظه می کنید، در این نوع نوشته هیچ اتفاق خاصی روی نمی دهد و صرفاً 

گزارش یک بازید است. 
مثال برای خاطرة بازدید از مناطق جنگی 

ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود. مسعود که به اصرار من در اردوی بازدید از مناطق جنگی 
شرکت کرده بود، سخت منقلب شده بود و اشک می ریخت. هوای شلمچه خیلی گرم بود 
و من داشتم با چفیه خودم را باد می زدم که چیزی شبیه مین را درست در نزدیکی محلی 

که مسعود نشسته بود دیدم … 
2. نثر گزارش معموالً حالت صمیمیت و سادگی و بی تکلفی نثر خاطره را ندارد. در گزارش 
نویسی معموالً سعی می شود ترتیب و توالی اجزای جمله به صورت نسبی رعایت شود. اما 
در خاطره نویسی، نویسنده بدون تکلف و با رعایت نکاتی محدود جمله ها را به هر صورت 

که بخواهد، به دنبال هم می آورد. 
از  باید  نویسی  خاطره  در  چه  اگر  یعنی،  است؛  خاطره  از  واقعگرایانه  بسیار  گزارش،   .3
خیالپردازی دوری کرد، گاهی می توان ذهنیت های شخصیت یا شخصیت های خاطره را هم 
در خالل خاطره به کار برد؛ در صورتی که گزارش نویسی ثبت دیده ها و شنیده هاست و 

گزارش نویس نمی تواند ذهنیات، احساسات و عواطف انسان ها را بیان کند. 
نام  در دوران هشت سال دفاع مقدس و حتی در زیر آتش سنگین دشمن، موضوعی به 
خاطره نویسی نه فقط فراموش نشد، بلکه رونق هم گرفت و همه گیر شد؛ چرا که جبهه 
و جنگ برای بیشتر رزمندگان واژه ای آشنا بود. آنها تاکنون جنگی به آن وسعت را تجربه 
نکرده بودند و فقط دربارة جنگ های داخلی قبایل یا جنگ های جهانی چیزهایی شنیده 
بودند. آنها از فضای درس و مدرسه و کار دل کنده و به جایی ناآشنا آمده بودند؛ جایی 
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آنان  و  تازه.  و  عجیب  اتفاقاتی  می داد؛  روی  زیادی  اتفاقات  برایشان  روز  هر  آنجا  در  که 
می خواستند این حادثه ها و خاطرات را برای کسی تعریف کنند، اما برای چه کسی؟ برای 
همدیگر که نمی توانستند بیان کنند، چرا که بیشتر آنها خود از آن اتفاقات با خبر بودند 
و حتی نقشی در آ ن داشتند. پس فقط قلم و کاغذ می ماند که می توانست پایگاه خاطرات 
باشد؛ خاطراتی که پس از استقرار و حضور رزمندگان و درگیری با دشمن و آغاز زندگی در 
جنگ، اندک اندک به عنوان اولین نوع ارتباط و واکنش فرهنگی عام در میان رزمندگان 

ثبت شد و اکنون نیز یکی از منابع مهم ثبت شده دربارة دفاع مقدس است. 
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پیوست 1: وبالگ ها وب سایت ها
لیست وبالگ و وب سایت گروه هایی که خاطرات شون رو مکتوب کردند:

knt12-jahadi.blogfa.comگروه جهادی دبیرستان خواجه نصیر

arman-group.blog.irگروه جهادی ارمان_دانشگاه مازیار

khademan.orgگروه جهادی خادمان

قافله خاکی )گروه جهادی دانشگاه باهنر 
کرمان(

jahadibahonar.blogfa.com

sbjahadi.irگروه جهادی لبیک یا فاطمه الزهرا

/yadejahadi.blogfa.comگروه جهادی محبین ائمه علیهم السالم

nadiyan.blogfa.comگروه جهادی نادیان

varesane-zamin.blogfa.comگروه جهادی وارثان زمین

وبالگ پرواز خاکی )دانشگاه عالمه 
طباطبایی(

parvaz-khaki.mihanblog.com

kapar.irجبهه جهادی منتظران خورشید

www.emobalegh.comدفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق

گروه جهادی عمار
www.jahadeammar.blogfa.

com

ahmadearam.blogfa.comزندگی جهادی

jahadirahekarbala.irراه کربال

life274.blogfa.comویترین حیاتم

bahayevasl.persianblog.irبهای وصل

شبکه اجتماعی جهادیون- گروه خاطرات 
جهادی

jahadioon.ir

شما می توانید خاطرات خود را در ویالگ یا سایت گروه جهادی خود و یا سایت های مرتبط  
بارگزاری کنید تا دیگران از این خاطرات بهره مند شود. 

http://knt12-jahadi.blogfa.com/
http://arman-group.blog.ir/
http://khademan.org/
http://jahadibahonar.blogfa.com/
http://sbjahadi.ir/
http://yadejahadi.blogfa.com/
http://nadiyan.blogfa.com/
http://varesane-zamin.blogfa.com/
http://parvaz-khaki.mihanblog.com/
http://kapar.ir/
http://www.emobalegh.com/
http://www.jahadeammar.blogfa.com/
http://www.jahadeammar.blogfa.com/
http://ahmadearam.blogfa.com/
http://jahadirahekarbala.ir/
http://life274.blogfa.com/
http://bahayevasl.persianblog.ir/
http://jahadioon.ir/
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اما به طور خاص شبکه اجتماعی "جهادیون"  فضای مناسبی برای بارگزاری خاطرات گروه 
کشور  سراسر  جهادی  های  گروه  همه  که  مجازی  پاتوقی  عنوان  به  شبکه  این  زیرا  هاست 
به آن دسترسی و عضویت دارند بزرگترین مخاطب جهادی را شامل می شود و بچه های 

جهادی می توانند روی خاطرات و مطالب شما نظر دهند.
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پیوست 2:کتاب های خاطرات جهادی
کتاب )1( : "ماه عسل مجرد ها"

کتاب "ماه عسل مجردها" در زمان انتشارش یک آغاز بود. آغازی بر ثبت خاطره های بی 
شمار جهادی که از سال نگارش این کتاب روز به روز افزایش می یافت و شاید به جرأت 

بتوان گفت که تا به امروز هنوز هم مجموعه خاطراتی به این قوت تهیه نشده است.
خواندن این کتاب زیبا را به دو دسته پیشنهاد می کنیم:

اول: کسانی که در اردوهای جهادی شرکت کرده اند و می خواهند به یاد خاطرات خوش 
خود بیفتند.

دوم: کسانی که در اردوهای جهادی شرکت نکرده اند و می خواهند بدانند که داخل آن 
چه خبر است!

***
و  بودیم  زده  حلقه  ما،  خوابگاه  بود  شده  االن  که  مدرسه  امتحانات  سالن  وسط  درست 

دستانمان را در هم گره کرده بودیم. محمد حسین شرروع کرد به خواند پیمان نامه:
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جان  به  را  شان  منت  ما  و  مایند  نعمت  ولی  آنان  محرومین؛  به  برای خدمت  ایم  »آمده 
پذیر  فرمان  و  ناتوانمان، صبور و زحمت کش  توان  تمام  با  پیمان میبندیم که  می خریم. 

باشیم... و ما آمده ایم و آماده ایم.«
از همان موقع میشدفهمید که این یاران همدل، خاطرات قشنگی را رقم خواهند زد...

از متن کتاب، ص 19
کتاب )2( : "سفر به جزیره ناشناخته"

به قلم: علیرضا عالمی / 1386 

کتاب  این  در  نویسنده 
تالش  صفحه ای   48 پالتویی 
ملموس،  روایتی  با  کرده 
همت  طنز  گاه  و  خواندنی 
در  کشور  دانشجوی  جوانان 
های  ضعف  نقاط  برخی  رفع 
بکشد  تصویر  به  را  مدیریتی 
و به نوعی قصه ای مستند از 
پشت پرده حضور دانشجویان 
را  دورافتاده  روستای  یک  در 

روایت کند.
قصه ای از رنج مردمان نقاط 
برخی  توجهی  کم  مرزی، 
های  تالش  و  مسئولین 
خالصانه مردمی که این بار در 
نمایی از یک اردوی جهادی - 
دانشجویی متبلور شده است.

از متن کتاب ص 55:
یک  بام  پشت  روی  نفر  یک 
باال و  چیزی را پرتاب میکرد 

می گرفت.
ذهنم  به  خاصی  حدس  هیچ 

خطور نمی کرد!
کبوتری هم در آسمان نبود!

چه کار میکنی؟ چی چی پرت می کنی باال؟
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- موبایله!!!
گوشی را پرت می کرد باال و اس ام اس هایی را که نرسیده بود، دریافت میکرد...

***
به نرده کالس، یک پالستیک آویزان کرده بودند که پر گوشی تلفن همراه بود. بعضی وقتها 

تو آن نقطه یک ذره آنتن میداد، آن هم نه برای تماس، فقط اس ام اس!

کتاب )3( : "تخته های سفید"
به قلم: علی بهادری جهرمی / با مقدمه رضا امیرخانی 

کاری از مجموعه دانشجویی ولی نعمتان

کتاب  این  در  نویسنده 
اردوهای  از  جالبی  نوع 
به  سفر  دانشجویی، 
عملگی  و  محروم  مناطق 
 .... و  فرهنگی  کار  و 
جهادی  شیرین  زندگی 
به  را  جدید  عصر  در 

تصویر میکشد.
بی  های  تالش  همچنین 
جهادی  های  بچه  وقفه 
جهت  بویژه  منطقه،  در 
سمت  به  آنها  دهی 
با  را  علمی  های  آموزش 
به کمک  و  تمام حواشی 
تصویر  به  گیرا  قلمی 

کشیده می شود.
کتاب  این  در  مخاطب 
های  فعالیت  از  روایتی 

خالصانه جهادگران و اشتیاق مردم بشاگرد را با خاطراتی کوتاه و جذاب به تماشا می نشیند.
از مقدمه کتاب:

آن چه در بشاگرد دیدم، نوشتنی نبود، دیدنی هم نبود. چیز دیگری بود.
پاره ای از این دنیا نبود که بگویمت قلم از توصیفش قاصر است.

بشاگرد قطعه ای از دنیای دیگر است که یله در زمین رها شده است. کسی که همه چیز را 
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می داند و می بیند، خواسته تا تکه ای از زمین را جوِر دیگری به ما نشان دهد. نه گمان بری 
که پوشِش گیاهی اش را تغییر داده یا آسمانش را رنگ دیگری زده است. نه...

او تکه ای از زمین را خالی کرده است. جوری که هیچ پیرایه ای را برنتابد. خالِی خالی. و 
همین خأل پاکی آن را تضمین کرده است.

را  آدمیت شان  فقط  که  بی چیزند  آن سان  که  دوست داشتنی،  اما  الغر  و  نحیف  آدم هایی 
می بینی. کت و شلوار و مبایل و ساعت و اتومبیل و قراِر قبلی و میز و دوراِن گذار و از این 
جنس مزخرفات، پاره  ای اوقات به قدری دور و بِر ما را شلوغ می کنند که در آینه خودت 
را پیدا نمی کنی. خرت و پرت ها گرداگردت را فرا می گیرند و خودت هم می روی الدسِت 
یکی از آن ها. اما مردماِن بشاگرد را هیچ پیرایه ای در آغوش نگرفته است. فقط خودشان 

هستند. و خودشان ...
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