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مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 

۲۰ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۹۵

 چون چراغ الله سوزم در خیابان شما
ای جوانان عجم ! جان من و جان شما

غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام
تا به دست آورده ام افکار پنهان شما

مهرومه دیدم، نگاهم برترازپروین گذشت
ریختم طرح حرم در کافرستان شما

تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش
شعله ئی آشفته بود اندر بیابان شما

فکر رنگینم کند نذر تهی دستان شرق
پاره لعلی که دارم از بدخشــان شما

می رسد مردی که زنجیر غالمان بشکند
دیــده ام از روزن دیوار زندان شــما

حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل
آتشی در سینه دارم از نیاکان شما)1(

 بررسي روند استحاله فرهنگی و دینی و رشد قارچ گونه 

مســتند روایِی زندگی شــهید احمدرضا احدی به قلم مرضیه نظرلو را خواندم؛  
کتابی جمع و جور، بدون حشــو و اضافات، با ایده ای هوشــمندانه و قلمی در خدمت 
ساختار. نویسنده در مقدمة کتاب می گوید: »در این کتاب تالش شده است به جهت 
نزدیک شــدن به شــیوة نگارش شهید و حفظ شاعرانگی کالم وی، از زاویة دید دوم 
شخص مخاطب استفاده گردد تا در عین اینکه زندگی شهید را روایت می کند، بتواند 
خواننده را با روحیات احمدرضا آشنا کند.« )ص6( و این همان ایده و ساختاری  است 
که تمام عناصر روایت را به خوبی در خدمت خودش گرفته است تا شاعرانگِی مورد 

نظر نویسنده را به تصویر بکشد.
روایت دوم شخص مفرد در این کتاب، گاهی به نجواهای فرازمینِی نویسنده - و 
بــه تبع آن، مخاطب - با احمدرضا تبدیل می شــود. وقتی ما با خاطرات و اطالعات 
مستقیمی از احمدرضا مواجه هستیم، همه چیز خوب پیش می رود. مخاطب به خوبِی 
هرچه  تمام ، درگیر ماجرا می شود و همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود؛ نوع 
قلم، ســاختار متن  و حتی خود کتاب و نویسنده. و چیزی که باقی می ماند،  مواجهة 
مســتقیم مخاطب با احمدرضای فعال و زنده است؛ با دغدغه هایش،  حاالت معنوی 
و عرفانی اش و با روح بزرگش. این بخش ها، ناب ترین بخش هایی اســت که خواننده 
با آن روبه روســت و به نظرم، اوج هنرمندی و توانایی نویسنده در همین فرازها دیده 
می شود؛ در جاهایی که نویسنده می تواند مخاطب را با قهرمان قصه،  تنهای تنها بگذارد 

و خودش و کتابش،  از این میان برخیزند.
وقتی نویسنده برای خود و مخاطبش ساختار و زاویة دید خاصی در روایت ماجرا 
تعریف می کند، علی القاعده باید الزامات آن ساختار و زاویة دید را نیز رعایت کند تا 
فضای مطلوب و مورد ارادة او، در جای جای متن دیده شود. خوشبختانه در »بگو ببارد 
باران«، الزامات این زاویة دید و پایبندی به شاعرانگِی مورد نظر، در پردازش قصه و به 
تصویر کشیدن حوادث، به خوبی رعایت شده است؛ »بلند شدی تا با کالشی که در 
دست داشتی، به سمت دشمن شلیک کنی که زانویت بی حس شد. افتادی و گرمای 
خون را که از شــلوارت به پایین شّره می کرد، حس کردی. چشمانت توان باز ماندن 

نداشت. در آن دشت، خودت را به تقدیر سپردی.« )ص22( 
ما در بسیاری از این فرازها، هم با خاطره و اطالعات جدیدی از شهید مواجه ایم، 
هم اینکه این عناصر، به چنان یک رنگی و پختگی ای در ذهن و ضمیر نویسنده رسیده 
است که می تواند روح و روان مخاطب را همراه خود کند. واکنش احمدرضا در فراق 
محمد روســتایی )در صفحة 23 کتاب( از نمونه های دیگر این نوع روایت است.یکی 
دیگر از مصادیق رعایت الزامات روح شاعرانگی متن، حذف برخی خاطرات و اطالعات 
موجود در پرونده تحقیق زندگی نامة شهید )گزارش های خانواده،  دوستان و همرزمان 
از شهید( است که حجم کم کتاب، مؤید آن است. به نظر می رسد نویسنده با جسارت 
و شــجاعت خوبی توانسته در جهت رســیدن به فرم مورد نظر و رعایت الزامات نوع 
قلمش، از بیان برخی مطالب ناهمگون با فضای حاکم بر روایت، صرفه نظر کند. البته 
نگارندة  این سطور نمی داند این اتفاق در چه سطحی رخ داده است و چه حجمی از 
اطالعات پرونده، در متن نهایی کتاب فرصت حضور پیدا نکرده اســت. اما از آنجا که 
با توجه به بخش های کتاب، تقریباً حشو و اضافاتی در متن دیده نمی شود، می توان 
بــه مدیریت خوب محتوا در چینش نهایی خاطراِت همگون با فضای حاکم بر کتاب 
و حذف احتمالی برخی اطالعات، پی برد. متنی تأثیرگزار که قوة تعقل، احساســات 
و عواطف یک انسان را برمی انگیزد و احیاناً موجب حرکت و ارتقای عقالنی خواننده 
می شــود، با بسیاری از سرگذشت نامه هایی که خنثی هســتند و در بهترین حالت، 
صرفاً اطالعاتی از یک رزمندة شهید و فضای اطرافش را به خواننده منتقل می کنند، 
تفاوت بســیاری دارد. در اینجا هم با یکی دیگر از الزامات حفظ روح شاعرانگی متن 
کتاب روبه رو هستیم که نویسنده توانسته از عهدة آن برآید. به نظر می رسد نویسندة 
»بگو ببارد باران« دلیلی نمی بیند خود و مخاطبش را درگیر جایگاه، جزئیاِت نچسب 
فعالیت های لشکر و گرداِن احمدرضا و عملیات هایی که او در آنها شرکت داشته، کند. 
مخاطــب در فصل های جدی خاطرات جبهه )نیمی از فصل چهارم و فصل های پنج، 
ششــم و هفتم( همه جا پابه پای احمدرضا پیش می رود و به جای اینکه مثل برخی 

با پیروزی انقالب اســالمی ایران در ســال 1357 
برابر با 1979 میالدی، موسســات و نهادهایی تعطیل 
شدند. دلیل تعطیل شدن، تناقض اهداف و ماموریتهای 
آن موسسات و... با اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 
بود. مانند؛ نمایندگی موسســه یا شــرکت انتشارات 

فرانکلین در ایران!
در سال 1952موسسه انتشارات فرانکلین با کامال 
ماهیت آمریکایی پایه گذاری شد و شروع به کار کرد. 
مدیر عامل موسسه »دیتوس سی. اسمیت« و همکارانش 
بــرآن بودند تا به عنوان زمینه اصلی فعالیت، کتابهای 
آمریکایی را ترجمه و برای کشــورهای در حال توسعه 
منتشــر کنند. این یعنی اینکه؛ »هدف اصلی موسسه، 

ترویج اندیشه و فرهنگ و ارزشهای آمریکایی است!«
به تدریج شعبه های این موسسه با همکاری دولتهای 
دوســت ایاالت متحده، در کشورهای مختلف و بویژه 

آفریقایی پا گرفت.
 در ســال 1953 یعنی تقریبا یک ســال پس از 
تاســیس موسسه، شعبه تهران آن هم فعالیت خود را 

رسما آغاز کرد.
دامنه فعالیت فرانکلین خاصه در ایران به انتشــار 
کتابهــای آمریکایــی خالصه نشــد. کتابهایی به قلم 
نویسندگان کشورهای هدف بدست فرانکلین، حکم و 

مجال انتشار پیدا کرد.
 کتابهــای درســی در ایران، محصــول ماموریت 
نمایندگی فرانکلین در تهران بود. به این شــکل، سایه 
سنگین ارزشــهای آمریکایی بر کتابهای درسی ایران 
ســایه افکند. طبعا، این دستاورد کوچکی برای دولتی 

استعمارگر به شمار نمی آمد.
مدیر نمایندگی تهــران را فردی به نام »همایون 
صنعتی زاده« عهده دار شد. صنعتی زاده ملحد و عضو 
رسمی حزب توده ایران بود. وی که از تباری بابی بود، 
پــس از خروج از حلقه عضویت حزب توده ارتباطاتی 
با دفتر نمایندگی اســرائیل در تهران برقرار کرد و به 
گواهی اسناد ساواک وی کارمند بخش اطالعات سفارت 
انگلیــس بود. حضور وی در دفتر فرانکلین اما، زمینه 
شــد برای حضور عناصر توده ای در موسسه فرنکلین! 
یکی از این ســلف؛ »نجف دریابندری« - نویســنده 
و مترجم - اســت که به گواهی مورخ نامی – قاســم 
تبریــزی – به جرم توده ای بــودن، حکم اعدام وی از 

سوی رژیم طاغوت صادر شده بود.
اما چــرا رژیم، از اعــدام وی طرف نظر می کند و 
چرا ســال های پــس از زندان با فراغــت و البته بهره 
مند از مواهب رژیم پهلوی روزگار می گذراند، معمای 
پیچیده ای نیست. او دقیقا به عنوان پادوی طاغوت و 
در خدمت ترویج ارزشــهای آمریکایی قرار گرفته بود. 
او دقیقا در قامتی ظاهر شــد کــه صنعتی زاده بدان 

درآمده بود: 
پادویی دستگاه جاسوسی آمریکا!...این ادعا کامال 

مستند به گزارش 25 اسفند 1350ساواک است!
دریابندری به مدت 17 سال به موسسه فرانکلین 
خدمت کرد. او بعدها به رادیو تلویزیون ملی ایران رفت 
که به دلیل حضور افرادی چون کامبیز محمودی - قائم 
مقام قطبی رئیس ســازمان- بــا اراده بهاییان هدایت 
می شد. او کار ترجمه فیلم ها و سریال های آمریکایی را 

در این رسانه پی گرفت.

محرومیت در کشورهاي مسلمان چنان دامنگیر و گسترده 
اســت که گاهي انســان تصور مي کند »فقر« یکي از اجزاء 
الینفک و جدا ناشدني این جوامع مي باشد و از همین رو به 
محض شنیدن نام یک کشور مسلمان، »فقر و محرومیت« 

در ذهن انسان تداعي مي شود!
آري، امروز مردم فقیر جهان اسالم در حالي که بر روي 
بزرگ ترین معادن نفت زندگي مي کنند، خود از منافع سرشار 
این معادن غني بي  بهره اند و سود هنگفتي که از راه استخراج 
و فروش این معادن حاصل مي شود، به جیب سرمایه  داران 
اروپایي و آمریکایي سرازیر مي شود، و چیزي جز حسرت و 
دریغ و تهیدستي براي مردم درمانده این کشورها نمي  ماند.

***
در این نوشتار، قصد ما بررسی دالیل استحاله فرهنگی 
و دینی مســلمانان از دیدگاه عالمه اقبال الهوری است. از 
دیدگاه اقبال، مســلمین زماني دچار انحطاط و اســتحاله 

واي مــا، اي واي ایــن دیــر کهــن
تیــغ »ال« در کف نه تو داري نه من

دل ز غیــراهلل بپــرداز اي جــوان
این جهــان کهنه در بــاز اي جوان
 تأکید اقبال بر عنصر »از خود بیگانگي« در اشــعار زیر نیز 

به روشني پیداست:
آه از قومي که چشم از خویش بست

دل به غیراهلل داد، از خود گسســت
تا خــودي در ســینة ملــت بمرد

کــوه کاهي کــرد و بــاد او را ببرد
*

دیگــران مــراد  بــر  زندگانــي 
جاودان مرگ است ني خواب گران )4(

 اقبال، معتقد اســت موجب اصلي شکست مسلمانان 
در طول تاریخ خود روگرداني آنان از اسالم و پیروي ایشان 

از شیطان بوده است:
مســلم از ِســر نبــي بیگانه شــد

بــاز ایــن بیت الحرم بتخانه شــد

در اســفند ســال 1357 حزبی موسوم به »جبهه 
دموکراتیک ملی ایــران »به رهبری هدایت اهلل متین 
دفتــری – نــوه دومین دختر محمــد مصدق - اعالم 
موجودیت کرد. این حزب علنا خواســتار »نه« گفتن 
مردم ایران در رفراندم 12 فروردین سال 1358 به نظام 
جمهوری اسالمی شد. شدت کینه وتعارض این حزب 
با جمهوری اســالمی به حدی بود که این شکل رسما 
با گروهک منافقین دســت همکاری داد و به عضویت 
»شــورای - به اصطالح - ملی مقاومت ایران« در آمد 
و مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور منتخب خود 
معرفی نمود. نجف دریابندری در کنار ملحدینی چون 
غالمحسین ساعدی در جبهه الحادی دموکراتیک ملی 

ایران عضو شد و فعالیت کرد.
پس از فروپاشی شورای کذایی مقاومت ملی ایران، 

سازمان های رسمی جمهوری اسالمی - یک ضد انقالب 
ملحد و خائن را که در دین ستیزی و ریختن خون مردم 
بی گناه ایران سهیم است، به عنوان »گنجینه و حامل 

میراث ناملموس ایران« انتخاب و معرفی کرده است.
این معرفی یعنی؛ الگو دهی و بزرگداشت ماهیت و 
اقدامات کثیف یک فرد! آیا جز این است؟ آیا شایسته 
اســت که از فردی با کارنامه ای ســیاه »نخبه و الگو« 

بسازیم و تالش کنیم که جامعه به او احترام بگذارد؟
به همین دلیل است که می توان گفت؛ اقدام سازمان 
میراث فرهنگی، کامال مصداق عناد ورزی با دین اسالم، 
انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی ، مردم ایران و 

کشور ایران است. 
در چنیــن حالتی باید ماهیــت عامالِن انتخاب و 
معرفی عنصر ملحد و منافق، هدف بررسی قرار گیرد. 

»استحاله فرهنگی«
 از دیدگاه عالمه اقبال الهوري

  رضا اسماعيلي

فرقه های ضاله و منحرفی چون القاعده، طالبان، داعش و... که 
به نام اسالم و مسلمانی تیشه به ریشه دین می زنند، مسئله ای 
است که در دهه های اخیر ذهن و زبان بسیاری از متفکران 

جهان اسالم را به خود مشغول کرده است.
این که چرا جهان اســالم بعد از گذار از دوران طالیي 
عزت و افتخار به یک باره دچار اســتحاله فرهنگی - یا به 
تعبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری »شبیخون فرهنگی« 
- گردید، مسئله اي است که معلول عوامل بسیاري مي  باشد. 
هر چند که بررســي این عوامل خود محتاج تألیف کتابي 
مستقل است، ولي در یک جمله مي توان گفت که غفلت از 
سیاست های ُمزورانه قدرت های استکباری که بر اصل »تفرقه 
بیانداز و حکومت کن« استوار است، قربانی شدن »وحدت 
کلمه«، تضعیف روحیه »خودباوری«، و انشقاق و پاره پاره 
شدن امت واحده اسالمي از عمده  ترین عوامل این انحطاط 

و استحاله به شمار مي  رود.
به راســتي نیز امروز باعث بســی تاسف و دریغ است 
که مســلمانان بعد از پشت سرگذاشتن آن دوران شکوه و 
عظمت و افتخار، به خاطر تفرقه و تشــتت به چنین حال و 
روزي گرفتار آمده اند! امروز جهان اســالم با نابساماني هاي 
فراواني دست به گریبان است که وجود این نابساماني ها در 
تجزیه قدرت مســلمین و تحلیل توانایي هاي آنان نقش به 
سزایي دارد. ظهور فرقه های ضاله و منحرفی چون القاعده، 
طالبان ، داعش و ... که به نام اســالم و مســلمانی تیشه به 
ریشــه دین می زنند، آیا نتیجه تفرقه و تشتت جهان اسالم 
و بهره برداری هوشــمندانه قدرت های اســتکباری از حربه 
»مذهب علیه مذهب« نیســت؟ ظهور و رشــد قارچ گونه 
فرقه های استعمارساخته ای همچون فرقه های مورد اشاره، 
آیا نتیجه بی تفاوتی مســلمانان نسبت به سرنوشت جهان 
اســالم و مات شدن در بازی شطرنج قدرت های استکباری 

و ضد انسانی نیست؟
امروز، اکثر جوامع اسالمي با مصائبي همچون استضعاف، 
محرومیت، تفرقه، فقر مادي و فرهنگي، بي سوادي، جهل و…  
دســت به گریبان اند. تسلط کشورهاي استعمارگر بر منابع 
مادي و معنوي مسلمانان استضعاف و محرومیت را در این 

کشورها تشدید مي کند.
امروز، هیوالي خون آشام فقر و تهیدستي در اکثر ملل 
جهان ســوم که مسلمانان نیز جزء این کشورها مي باشند، 
چنــان چنگ و دندان مي نماید که دیگر مجالي براي مردم 
این کشــورها فراهم نمي شــود تا به ارتقاء سطح فرهنگي 
خویــش بپردازند. تازیانه هاي فقر بر گرده ملل فقیر جهان 
سوم آنچنان بي  رحمانه فرود مي آید که فرصت اندیشیدن 
و تفکر را براي همیشــه از آنان سلب مي نماید. وجود فقر و 

متوجه خطر »از خودبیگانگي« مســلمانان مي شود و زنگ 
خطر را به صدا در مي آورد و نداي »بازگشت به خویشتن« 
را در گوش جان مسلمانان جهان فریاد مي کند، تا آنان را از 
خواب غفلت و پریشاني برهاند و به حرکت و خیزش وادارد.

تفرقه ، عامل انحطاط و ذلت
همچنان که اشاره شد، اقبال »تفرقه مسلمین« را یکي از 
عمده  ترین عوامل ضعف و ذلت آنان مي داند و در جاي جاي 

دیوان اشعارش به این عامل مهم اشاره مي کند:
کار خــود را امتــان بردنــد پیش

تو ندانــي قیمت صحــراي خویش
گردیــده اي امــم  بــودي،  امتــي 

بزم خــود را خود زهم پاشــیده اي
*

اهــل حــق را زندگي از ُقّوت اســت
ُقــّوت هر ملــت از جمعیت اســت

رأي بي ُقــّوت، همــه مکر و فســون
ُقوت بــي رأي، جهل اســت و جنون

*
آویختنــد یکدگــر  بــا  هندیــان 

بازانگیختنــد کهنــه  فتنه هــاي 

 باراِن شهود و شاعرانگی 
 جواد کالته عربی- نویسنده دفاع مقدس

            یادداشتی بر کتاب »بگو ببارد باران«

سرگشت نامه ها به خود عملیات و یگان نظامِی شهید بپردازد، دغدغة روایت خاطرات 
و خطــرات و خطــورات احمدرضا را دارد. البته نبایــد فراموش کرد که خواننده هم 
خواسته های آگاهانه و ناآگاهانه ای دارد که نویسنده بایستی نسبت به برآورده شدن آنها 
احساس مسئولیت داشته باشد. ما در عین اینکه می توانیم مسئولیت روایت های دقیق 
تاریخی از جنگ را به کتاب هایی با رویکرد تاریخ نگاری جنگ بسپاریم، اما نمی توانیم 
نسبت به اطالعات زمانی و مکانِی حضور یک رزمنده در جنگ،  بی تفاوت باشیم. برای 
مثال: »عملیات رمضان« تقریباً تنها اطالعی است که ما از نخستین حضور احمدرضا 

در جنگ می دانیم. به نظر نگارندة این سطور، نویسندة کتاب می توانست نسبت به 
بیان برخی تاریخ ها و شــرح مکان ها و ذکر اطالعاتی دربارة عملیات ها و یگانی که 

احمدرضا در آنها شرکت داشته، دغدغة بیشتری داشته باشد.
از منظری دیگر، احساس می کنم نویسنده در »بگو ببارد باران« توانسته خودش 
را به لحاظ وجودی به شخصیت احمدرضا نزدیک کند و به نوعی با او زندگی کند؛ تا 
جایی که شاعرانگِی مشهود در متن، برآمده از نوعی شناخت و رابطة عمیِق بین آن 
دو اســت؛ فرایند مغفولی که گفتن و نوشتن از شهدا نیاز حیاتی به آن دارد و جای 
خالی اش در بازار نگارش ادبیات دفاع مقدس، به چشــم می آید. برای مثال، حاالت 
احمدرضا بعد از شــهادت محمد روســتایی و در زمانی که او به مدرسه برمی گردد 
)صفحات 23 و 24(، ورای تصویرسازی های معمول و گاه مصنوعی و کلیشه ای ا ست 
و نیز فارغ از نگاه معیشت اندیشانه به مقولة نگارش. گویی نویسنده روایتگر شهودی  
است که از زندگی روحانی با احمدرضا در لحظه لحظة قصه ها، کنش ها و واکنش های 
او به دست آورده است. به همین دلیل، ما در این کتاب با متنی بدون کلیشه و فاقد 
تصویرسازی های بازارِی کتاب های زندگینامه با ادبیات مصنوعی شان رویارو هستیم 
و همین عامل است که باعث می شود وجود مخاطب، زیر باران این شاعرانگِی متعالی، 

گه گاه، خیِس اشک شود.
قلِم یک دســت، روان و بی ســکته، یکی دیگر از ویژگی های متن است؛  آن قدر 
که گاهی به خواننده این امکان ارزشمند را می دهد که بدون حجاب متن، مواجهة 
مســتقیمی با حاالت و رویدادها داشته باشد. نویسنده از فرهنگ واژگانی بهره برده 
است که مناسب و متناسِب ژانر »روایت« است؛ به دور از گزارشگری، ادبیات متکلفانه. 
در کنار ویژگی های مثبت زاویة دید دوم شــخص مفرد که کمک بســیاری به 
شــاعرانگی متن می کند، گاهی در برخی بخش ها و فرازها که به روایت روزمرگی ها 
و متن هایی غیر از خاطرات و خطورات احمدرضا برمی خوریم، و نیز در دیالوگ های 
بلند - از شخصیت هایی غیر از احمدرضا و مخاطب مستقیمش - متن دچار عبارت ها 
و جمالتی نچسب و نامطلوب می شود. در چنین مواقعی که البته کم نیز هستند، با 
روایت های معمولی و گاه کسل کننده روبه رو هستیم و از جذابیت های پیشین،  دور 
می شویم؛ برای مثال: بخش چهارم از فصل دوم )صفحات 27 تا 37( از این جنس است.

گزارشی کوتاه از کتاب
مقدمة کتاب فاقد مطالبیـ  یا دست کم، ابهام آمیز و کم وضوحـ  است که بعدها 
در جریان خواندن کتاب به شکل سؤال های پی درپی به ذهن مخاطب می رسد. برای 
مثال: با توجه به عبارت »کتابی کاماًل مستند« در مقدمه، شرح حال ها و حالت ها و 
نجواهای احمدرضا در خیلی از مقاطع مهم زندگی اش، جای پرسش های کوچک و 

بزرگی در ذهن مخاطب باقی می گذارد که: نویسنده چگونه به آن روایت ها دست یافته 
است؟ آیا منبع این مطالب ، یادداشت های موجود در کتاب »حرمان هور« است یا چیز 
دیگری؟ خانواده، دوستان و همرزم های احمدرضا چقدر در این روایت ها دخیل هستند؟ 
داستان زندگی احمدرضا احدی در بخش نخستیِن کتاب، با رتبة یِک کنکورش شروع 
می شــود. گل از گل دوســتان و خانواده اش می شکفد، اما احمدرضا بی تفاوت، درس 
خواندن را وظیفه ای می داند که باید انجام می داده اســت و قبولی در جای دیگری را 
مهم می داند؛ در جایی که به قول خودش »آن ور« اســت و بیش از هر چیزی به این 

راهنمایی و انتخاب رشته اش در دبیرستان می پردازد. پدرش می خواهد او دکتر قلب 
شود. رشتة تجربی را برای او انتخاب می کند. همان روزها جنگ هم شروع می شود. 
در این فصل، بچه ای درس خوان و بااســتعداد به تصویر کشــیده می شود و کسی که 
بــه جنگ، به مثابة یک تجربة نه چندان عمیق نگاه می کند؛ صدای حملة میگ های 
عراقــی را با ضبط صوت »آیوا«یی که در خانه دارند، ضبط می کند و فکر می کند با 
درست کردن سنگر در کنار خانه شان و آماده کردن کوکتل مولوتوف، می تواند جلوی 
صدامی را بگیرد که خبر حمله اش به مرزهای خوزســتان، در شهر پیچیده است. اما 
جنگ، جدی شد و پدر، خانواده را فرستاد مالیر؛ به جایی که تا دو سال قبل از تولد 
احمدرضا در آن زندگی می کردند.در بخش سوم کتاب، احمدرضا به دبیرستان شریعتی 
مالیر می رود، عضو انجمن اسالمی دبیرستان می شود و به اتحادیة انجمن های اسالمی 
شــهر مالیر راه پیدا می کند. همانجا هم با دوست ها و همرزم های آینده اش در مالیر 
آشنا می شود. با بچه ها کتاب های اخالقی و عرفانی  می خوانند. پایش به پایگاه »حیدر 
کّرار« مسجد فاطمیه باز می شود و با بچه های جبهه و جنگ آشنا می شود؛ »آن روزها 
رفقایت جبهه ای شده بودند و هر کدام که می رفت و می آمد، از فضای ناب و معنوی 
آنجا برایت تعریف می کرد و تو را در عطشی جانکاه فرو می برد. باالخره تصمیمت را 
گرفتی... .« )ص 19( تابستان 1361 و نزدیک عملیات رمضان، احمدرضا با تعدادی 
از بچه های انجمن و پایگاه بسیج حیدر کّرار، به دورة آموزشی پادگان قدس همدان 
در جادة کرمانشــاه می روند؛ پیش علی چیت سازیاِنِ  معروف. با این بخش،  فصل اول 

کتاب به پایان می رسد.
فصــل دوم کتاب با حضور احمدرضــا در عملیات رمضان و روایت مجروحّیت او 
شــروع می شود. همین جاست که نبودن اطالعاتی از یگان، مکان و زمان عملیات به 
چشم می آید. محمد روستایی، همان که احمدرضا را شیفته و شیدای خودش کرده ، در 
همین عملیات به شهادت می رسد. حاال احمدرضا می ماند و دلدادگی ها و عاشقانه هایش 
با »محمد«ی که پیکرش در کوشــک،  جا مانده است. روایت های این بخش،  یکی از 
قله های شاعرانگِی متعالی در متن کتاب است. شهادت دوست های دبیرستان و اتحادیة 

 انجمن اسالمی، روح احمدرضا را بی قرار می کند؛ و این بار، جمشید صادقی. حتی پدر 
که حاال بازنشسته شده و  کنارشان است هم، نمی تواند جلویش را بگیرد؛  »گفتی: »امام 
گفته اند که اذن پدر برای اعزام به جبهه الزم نیست، اما من می خوام شما هم رضایت 
داشــته باشی.« او هم گفت: »من پدرت هستم.« تو هم تکرار کردی: »اذن شما الزم 

نیست« و باالخره رفتی.« )ص 27(
بخش چهار از فصل دوم به حضور چهارماهة احمدرضا در جبهة غرب )پایگاهی 
مشرف به شهر نوسود در محور شمشی( می پردازد و جریان آن مرِد ناآشنا با فرهنگ 
جبهــه. این بخش )صفحات 27 تا 37( به خاطــر ورود روایت های: روزمرگی، آدم ها 
و مکان ها و رویدادهایی که محورش، احمدرضا نیســت، فاقد جذابیت های پیش گفته 
اســت و زاویة دید دوم شخص در روایت آنها چندان به کار نیامده است.فصل سوم با 
خاطراتی از خانواد ة احمدرضا شــروع می شــود که می تواند نشان خوبی از صداقت و 
اصالت روایت های کتاب باشد. پدر، با دغدغه های طبیعِی پدرانه، مخالف جبهه رفتن های 
پسرش است؛ چیزی که گه گاه مورد مالحظة  برخی خانواده ها در بیان خاطراتشان قرار 
می گیرد و روایت های یک زندگی ِ اصیل را از »کتاِب مورد اســتفاده برای جامعه«، به 
»کتابی مورد استفاده برای خودشان« تبدیل می کند. در بخش دوم این فصل، حضور 
احمدرضا در محور شاخ شــمیران در فروردین 1363 مرور می شود و برای اولین بار، 
اسم یگانی به نام گردان حضرت یحیی)ع( در متن کتاب دیده می شود که احمدرضا 
جمعِی آن است. در بخش بعد، احمدرضا برای نخستین بار در کنکور شرکت می کند 
و در رشــتة  علوم آزمایشــگاهی دانشگاه تبریز قبول می شود. اما پدر ناراضی است. او 
می گویــد دوباره درس بخواند و این بار، برای پزشــکی. احمدرضا هم قبول می کند. 
دغدغه هــای پدر پایان ندارد. عموقاســم را مأمور می کند با احمدرضا حرف بزند، اما 
فایده ای ندارد. شهریور 63 برای عملیاتی در میمک به جبهه می رود. پدر، عموقاسم 
را می فرستد تا برش گرداند،  اما تصمیم احمدرضا محکم تر از این حرف ها است. عمو، 
دســت خالی برمی گردد مالیر. عملیات شروع می شود اما گردان 155، احتیاط است 

و وارد عملیات نمی شود. احمدرضا، آبان ماه 
برمی گردد مالیر. از آن به بعد، تا کنکور سال 
1364 که نفر سی ام کشوری در رشتة علوم 
تجربی و رتبة یکم همان رشته با احتساب 
ســهمیة رزمندگان می شود، کار احمدرضا 

درس خواندن و درس خواندن است.
»حاال تو دانشجوی پزشکی بودی؛ همان 

چیزی که پدرت آرزویش را داشت و فکر می کرد با عنوان پزشک و درس های سنگین 
آن، کم کم سرت گرم می شود و از تب و تاب جبهه رفتن می افتی.« )ص 55( در فصل 
چهارم، کارها همان طوری پیش می رود که پدر آرزویش را داشت. احمدرضا در رشتة 
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ثبت نام می کند و به همراه دوستان مالیری اش، خانه ای 
در روستای درکه )پشت دانشگاه شهید بهشتی( اجاره می کنند. پدر برای بند کردن 
دســت احمدرضا، هنوز برنامه هایی دارد. عید نوروز که او برمی گرد مالیر، دختر یکی 
از اقوام را بهشتی پیشنهاد می کنند برای ازدواج. خانواده می خواست فقط اسم این دو 
نفر روی هم باشد تا بعد از درس و دانشگاه، ازدواج کنند. اما احمدرضا خیلی محکم، 
گفت: نه. گفت تا جنگ هست، زن نمی گیرد. عملیات والفجر 8 در جریان است و ده 
روز بعد از عید، احمدرضا دوباره می خواهد جبهه برود. این بار،  مادر، پاپی اش می شود 
که نرود. حتی می رود گاراژ مالیر و همراه او سوار مینی بوس اعزام می شود. می گوید 
من هم دنبالت می آیم جبهه. خواننده برای لحظاتی می تواند احمدرضا را فراموش کند 
و دلش را بگذارد کنار دل مادر، حق را به او بدهد و اشــک بریزد. احمدرضا این بار در 
بهداری لشکر 32 انصارالحسین )لشکر همدان( آموزش امدادگری می بیند و به دریاچة 
نمِک فاو اعزام می شود. امتحان های دانشگاه کم کم شروع می شود و او برمی گردد تهران.

در فصــل پنجم با اعزام های مداِم احمدرضا به جبهه می رویم و به تهران و مالیر 
برمی گردیم؛ نخستین بار، در سنگرهای کمین جزیرة شمالی مجنون... 

عبداهلل و احمد حضرتی در همین فصل به شهادت می رسند و احمدرضا به خاطر 

آســیب دیدگی گوشه هایش از شلیک های بسیار آر.پی. جی برای مدتی به بیمارستان 
می رود.

در فصل ششــم، هنوز یک ماه از شروع کالس های دانشگاه نمی گذرد که دوباره 
با محمود )دوست طلبه اش( می روند به مقر اعزام نیروی لشکر انصارالحسین. نزدیک 
عملیات کربالی 4 است؛ آذر 1365. قرار بود بعد از شکسته شدن خط ام الرصاص توسط 
غواص ها، آنها به پیشــروی ادامه بدهند، اما عملیات لو رفته بود و آنها با کلی تلفات، 
خیلی زود عقب نشینی کردند. احمدرضا برگشت تهران؛  دانشگاه. در دانشگاه، سر کالس 
فیزیولوژی مقاله ای دربارة جنگ و جبهه می خواند. )ص 85( این قصه و این مقاله ـ 
اگر اصلش پیدا شود - و این کتاب، بسیار مناسب قشر دانشجو و فارغ التحصیل های 
دانشــگاه ها است. در فصل قبل مطلبی آمده بود که جای ذکرش در اینجاست؛ »در 
همان حال،  مقوایی را از روی زمین برداشتی و با نی ای که تهش سوخته بود و می شد 
با آن نوشت، اسم تمام بچه ها و مدارک تحصیلی شان را به انگلیسی نوشتی و گفتی: 
»معلوم نیست چی به سر ما بیاد، می خوام این رو بنویسم بذارم اینجا تا اگه دشمن 

اومد، بدونه چه بسیجی های باسوادی اینجا بودن.«
15 دی ماه دوباره به جبهه اعزام می شود برای عملیات کربالی 5. محمد عاشوری 
)دانشــجوی مهندسی پتروشیمی دانشگاه امیرکبیر و دوست احمدرضا(  همین جا به 
شهادت می رسد. نویسنده داستان خانوادة او و جبهه رفتنش را خیلی خوب به احمدرضا 
پیوند داده است. عملیات کربالی 5 در خاکریزهای نونی شکل و کانال ماهی ادامه پیدا 
می کند و حیدر، دوست دیگر احمدرضا شهید می شود. از فصل پنجم به بعد که بیشتر 
متن کتاب به روایت جبهه و جنگ و شهادت دوستان و همرزمان احمدرضا پرداخته، به 
خوبی بیان شده و نویسنده توانسته احمدرضا را نه فقط ناظر این ماجراها و منفعل، بلکه 
حتی او را فعال و کنش گر به تصویر بکشد. در همین فصل است که گلوله یا ترکشی 
به ماهیچة پای احمدرضا می خورد و زخمی می شــود. پایان فصل ششم هم نشان از 
تعالی روحی جوان بیست ساله ای دارد که یک پایش در جبهه است و این بار یک پایش 
با عصای آلومینیومی در دانشگاه؛ »یکی از 
دانشجویان که دِل خوشی از مقاله ای که در 
کالس خوانده بودی نداشت، وقتی تو را در 
حیاط دانشکده با عصا دید، با تمسخر گفت: 
»پس تو با سهمیه، پزشکی قبول شدی؟!« 
با نگاهی آمیخته به لبخند از کنارش عبور 

کردی...« )صفحات 91 و 92(
در فصل هفتم: عملیات کربالی 5 هنوز ادامه دارد و احمدرضا، هشــتم اســفند 
1365 از تهران به منطقه می رود. شــب یازدهم با جمعی از مســئوالن گردان 155 

برای شناسایی به دل عراقی ها می زنند. 
کمین می خورند. تیربار عراقی ها یکی یکی شان را روی زمین می اندازد. احمدرضا 
از آخرین نفراتی اســت که به طرف تیربار عراقی شلیک می کند. بخش نخست این 
فصل،  همین جا به پایان می رســد و در بخش بعدی، جست وجوهای مادر و دوستان 
احمدرضا برای پیدا کردن نام و نشــانِی او در بین شــهدا و مجروحین و اسرا شروع 
می شود و مادر، خیلی اتفاقی از مسئول تعاون لشکر، می شنود که قرار است پیکرهای 
شهید احدی و اکبری را فردا بیاورند. از اینجا تا پایان کتاب، روایت های بارانی بازگشت 
پیکر احمدرضا و خانة ماتم زدة درکه و پدری که نتوانست بیش از دوسال دوام بیاورد، 
چشــم هر خواننده ای را خیس می کند. دوباره شــاعرانگِی برآمده از شــهود، به اوج 
می رسد و با بخش پایانی کتاب که آیینه ای از حال ها و حالت های عرفانی احمدرضا 
در رفتار و نوشتار اوست، به آسمان می رود؛ »بگو ببارد باران که کویر شوره زار قلبم، 
سال هاست که سترون مانده. من دیگر طاقت دوری از باران را ندارم... خدایا! دوست 
دارم ســوختن را. فنا شــدن را، از همه جا جاری شدن را، به سوی کمال انقطاع روان 

شدن را... .« )ص 102(
* یک توضیح الزم: شــاعرانگی در متن این کتاب، هرگز به معنای شعارزدگی، 

بی منطقی و نگاه های نازل رؤیایی نیست.

سازمان میراث فرهنگی و حکایت نفوذ!
 پژمان کریمی

* سازمان ميراث 
فرهنگی – یکی از 
سازمان های رسمی 
جمهوری اسالمی – 

یک ضد انقالب ملحد 
و خائن را که در دین 

ستيزی و ریختن 
خون مردم بی گناه 
ایران سهيم است، 

به عنوان »گنجينه و 
حامل ميراث ناملموس 

ایران« انتخاب و 
معرفی کرده است.
این معرفی یعنی ؛ 

الگو دهی و بزرگداشت 
ماهيت و اقدامات 

کثيف یک فرد!

دریابندری مدتی سرگردان شد تا اینکه قلم مسموم اش 
ســر از فصلنامه »ایران نامه« متعلق به بنیاد مطالعات 
ایران مستقر در آمریکا ومنسوب به اشرف پهلوی در آورد.
اما... اما یازدهم مرداد سال جاری خبری شگفت انگیز 

منتشر شد:
خبرگزاری ها و از جمله ایسنا، خبر دادند:

بــه عبارتی ســازمان میراث فرهنگــی - یکی از 

آیا عامالن، آگاهانه دست به انتخاب یاد شده، زده اند؟ 
آیا آنان بخشی از پروژه نفوذ نیستند؟ 

نفوذ چگونه اتفاق می افتد؟ بی شک انتخاب امثال 
دریابندری ها در عرصه فرهنگ، نشانه هایی از نفوذ است. 
این نفوذ لزوما از مجرای دستگاههای جاسوسی نیست. 
نفوذ عناصر صرفا القید در عرصه های فکری و اجرایی 

نظام دینی هم، خود ازمصادیق نفوذ است!

تــا فرنگي قومــي از مغــرب زمین
ثالــث آمــد در نــزاع کفــر و دین

کــس ندانــد جلــوة آب از ســراب
انقــالب، اي انقالب، اي انقــالب! )2(

اقبــال نیک مي داند که غربیان براي ایجاد تفرقه 
میان مســلمین از انواع و اقســام دســایس استفاده 
مي کنند تا به مقصود شــوم خویش نائل گردند. وي 
حتي نداي »وطن دوستي« را از زبان بیگانگان دسیسه 
مي شمارد و به مســلمانان هشدار مي دهد که فریب 
شــعارهای خوش زرق و برق را نخورند که افسون و 

مکري بیش نیست:
لــرد مغرب آن ســراپا مکــر و فن

تعلیــم وطــن داد  را  دیــن  اهــل 
او بــه فکــر مرکــز و تــو در نفاق

بگذر از شــام و فلســطین و عراق

از منــات و الت و عــزي و هبــل
هــر یکــي دارد بتني انــدر بغل)5(

 و در جاي دیگر مي گوید:
مســلماني که در بند فرنگ اســت

دلــش در دســت او آســان نیاید
ز ســیمایي که ســودم بر در غیر

ســجود بــوذر و ســلمان نیاید)6(
اقبال، پس از این که »از خود بیگانگي« را عامل انحطاط 
و ذلت مسلمین معرفي مي کند، بازگشت به سالمت فکري 
را پیش پا مي گذارد و مســلمین را به تطهیر و تعمیر فکر 

دعوت مي کند:
زندگي از گرمي »ذکر« اســت و بس

ُحرّیــت از عفــت فکر اســت و بس
چون شــود اندیشــة قومي خراب

ناسره گردد به دســتش سیم ناب
میــرد اندر ســینه اش قلب ســلیم

در نــگاه او کــج آیــد مســتقیم
بــر کران از حــرب و ضرب کائنات

چشــم او اندر ســکون بیند حیات
مــوج از دریــاش کــم گــردد بلند

گوهــر او چــون خــزف ناارجمند
پس نخســتین بایــدش تطهیر فکر

بعد از آن آســان شود تعمیر فکر)7(
تقویت روحيه »خودباوری« در جهان اسالم

اقبال با اشــراف و آگاهي نسبت به این امر که در ابتدا 
این ملل مشرق زمین بوده اند که علم و فرهنگ و تمدن را 
به جهان صادر کرده اند، ســعي می کند روحیه »اعتماد به 
نفس« و »خودباوری« را در جهان اســالم تقویت کند و به 
آنان بقبوالند که روزگاري آنان میراث  دار فرهنگ و تمدن 

جهاني بوده اند:
عصــر حاضــر زادة ایام توســت

مســتي او از مــي گلفام توســت
شــارح اســرار او تــو بــوده اي

بــوده اي تــو  او  معمــار  اولیــن 
*

سوز و ساز و درد و داغ از آسیاست
هم شــراب و هم ایاغ از آسیاســت

عشــق را مــا دلبــري آموختیــم
ختیــم مو آ ي  م گــر د آ ه  شــیو

هم هنر ، هم دین ، زخاك خاور است
رشــك گردون خاك پاك خاور است

وانمودیــم آنچه بود انــدر حجاب
آفتــاب از  مــا  و  مــا  از  آفتــاب 

هر صدف را گوهر از نیسان ماست
شــوکت هر بحر از طوفان ماســت

روح خود در ســوز بلبــل دیده ایم
دیده ایــم گل  رگ  در  آدم  خــون 

فکــر مــا جویــاي اســرار وجود
زد نخســتین زخمه بر تــار وجود

داشــتیم انــدر میــان ســینه داغ
بر ســر راهي نهادیم ایــن چراغ)8(

 آري، اقبال آگاهانه ندا در مي دهد که اي ملل مشرق 
زمیــن ! مقام و موقعیت خویش را دریابید، آیا مگر نه این 
اســت که براي قرن ها شــما طالیه داران علم و فرهنگ و 
تمــدن در جهان بوده اید؟ پس چگونه راضي شــده اید بر 
روي همه این افتخارات چشــم بــر بندید و طوق بردگي 
غرب را بر گردن بیاویزید؟! پس بپاخیزید و دیگر بار هویت 
انساني- اســالمي خویش را تجدید نمائید و بدانید که از 
غرب چیزي کم ندارید و زماني آنان بوده اند که در محضر 

شما به شاگردي نشسته اند.
پانویس:

1ـ کلیات عالمه اقبال الهوري ، زوار ، 1389 .
2ـ مثنوي »پس چه باید کرد، اي اقوام شرق؟«

3ـ جاویدنامه ـ ص 304.
 4 ـ »پس چه باید کرد، اي اقوام شرق؟«

5 - 6ـ  طالیهـ  دفتر اولـ  مقاله: ســتیزه گر با غرب، 
دکتر شهیدي، ص 30-32.

7 ـ »پس چه باید کرد، اي اقوام شرق؟«
8 ـ همان جا

فرهنگی شدند که وحدت و یکپارچگي خویش را از دست 
دادند و تحت تأثیر شعارهاي دهن پرکن و خالي از محتواي 
استعمارگران قرار گرفتند. تفرقه، خواه ناخواه، ضعف و زبوني 
مي آورد، و ضعف و زبوني، ترس را در انسان قوت مي بخشد 
و ریشه دواندن »ترس« در وجود آدمي باعث مي  گردد که 
انســان در برابر هر نیروي قاهري سر تعظیم و کرنش فرود 
آورد. به مرور و با گذشــت زمان قدرت مســلط، فرهنگ و 
ارزش هاي زورمدارانه خویش را بر افراد تحت سلطه خویش 
تحمیــل مي کند و آنان را تحت ســیطره فرهنگي خویش 
در مي آورد. از همین جاســت کــه »از خود بیگانگي« آغاز 
مي شــود و این سرگذشــت همه جوامع اسالمي در طول 

قرن های گذشته است.
با توجه به آنچه که گفته شــد، اقبال انساني است که 

تو اگــر داري تمیز خوب و زشــت
دل نبندي با کلوخ و ســنگ و خشت

چیست دین؟ برخاستن از روي خاك
تــا زخــود آگاه گردد جان پــاك )3(

احساس حقارت و »از خود بيگانگي«
 در برابر غرب

اقبــال، یکي دیگر از علل انحطاط و ذلت مســلمین 
را در »از خــود بیگانگي« و »احســاس حقارت« در برابر 

غرب مي داند:

* ما در عين اینکه می توانيم مسئوليت روایت های 
دقيق تاریخی از جنگ را به کتاب هایی با رویکرد 

تاریخ نگاری جنگ بسپاریم، اما نمی توانيم نسبت به 
اطالعات زمانی و مکانِی حضور یک رزمنده

 در جنگ،  بی تفاوت باشيم. 

مسئله فکر می کند که 
چطور پــدرش را برای 
رفتن بــه جبهه راضی 
کند. بخش دوم کتاب، 
خیلــی کوتاه به دوران 
احمدرضــا،   کودکــی 
تحصیلش در دبستان، 

گفته می شود این عکس را علی دهباشی گرفته است. در سمت راست همایون صنعتی زاده 
 توده ای و در سمت چپ عبدالرحيم جعفری اولين مدیر انتشارات امير کبير 

و فعال کلوپ صهيونيستی روتاری دیده می شود.

* اقبال »تفرقه مسلمين« را یکي 
از عمده  ترین عوامل ضعف و 

ذلت آنان مي داند و در جاي جاي 
دیوان اشعارش به این عامل مهم

 اشاره مي کند.


