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ادب و هنر: برجسته سازی برخی چهره های بی نسبت با مکتب 
انقالب اسالمی، یکی از شیوه های تقابل با انقالب و نظام اسالمی است.

در همین راســتا، در31 فروردین 98 برخی رســانه های معاند 
داخلی و خارجی، به موضوع فوت یکی از عناصر به اصطالح فرهنگی 
ورود کردند و اقدام به برجسته کردن نام و الگوسازی از وی نمودند.
ادب و هنر کیهان قبال به ماهیت منیر شاهرودی فرمانفرماییان 
پرداخته بود. اما به دلیل ادامه برجسته ســازی نام و مشی او توسط 

معاندان، ما تصویر شفافی از وی را بار دیگر ارائه می کنیم.
» منیر شاهرودی فرمانفرماییان )دختر یکی از نمایندگان مجلس 
دوران پهلوی( بنا بر گفته خودش، در سال 1945 با هدایت و حمایت 
یکی از جاسوســان شناخته شده آمریکایی به نام آرتور اپهایم پوپ 
- که در غارت آثار باستانی ایران نقش عمده ای داشت - به مدرسه 
طراحی مد »پارســونز« در نیویورک معرفی می شود. مدرسه ای که 
در اختیار یهودیان صهیونیست مانند خاندان »جیکوبز« بوده و به 
پرورش و تربیت جمعی از طراحان مد و به اصطالح زیبایی در جهان 
می پرداخت که در طول این ســال ها در ارائه پوشش های پرده درانه 
و بی بند و بارانه تحت عنوان »لباس« و همچنین معماری های ضد 
اخالقی در آمریکا و اروپا سهم عمده ای داشته اند. چنان که خود منیر 
شاهرودی هم علی رغم تبلیغاتی که برای هنر ایرانی او می شود اما در 
طراحی این نوع لباس ها و آثار دست داشته و یکی از مهم ترین آثار 
تجسمی وی در این جهت طراحی موسوم به »توپ های دیسکوتک« 
بوده که برای مجالس و محافل رقص های مستهجن مورد استفاده قرار 
می گرفته است. وی یکی از این گوی ها را به »اندی وارهول« هدیه 
داد تا او هم طرحی از چهره »مریلین مونرو« )هنرپیشه عریان گرای 

هالیوودی( به جایش هدیه کند!
برادر منیر شــاهرودی یکی از ثروتمندان وابسته ای بود که در 
شــمال نیویورک جزیره ای خرید و بــرای طراحی کاخ آن »فرانک 
لوید رایــت« )طراح معــروف صهیونیســت( را فراخواند که بعدا 
»موزه گوگنهایم نیویورک« متعلق به »سلیمان رابرت گوگنهایم« 
صهیونیســت را طراحی کرد و در مراســم افتتاحیه آن، هم منیر 
شاهرودی و هم برادرش حضور داشتند. آثار منیر فرمانفرماییان در 

سال 2015 نیز در این موزه به نمایش درآمد.
همسر وی ابوالبشر فرمانفرماییان از عناصر انگلیسی مخالف ملی 
شــدن صنعت نفت بود که علیه قیام ملی ایران در روزنامه کیهان 

وقت مطلب می نوشت.
در دهه 1960 منیر شاهرودی فرمانفرماییان به همراه گروهی 
دیگر از طراحان و نقاشــان وابســته مانند پرویز تناولی، توســط 
»ابی گری« )از ماموران USIS ســرویس اطالعاتی ایاالت متحده( 
جذب شد تا در نیویورک نمایشگاه هایی برپا سازد. او در ایران و در 
دوران پهلوی برای دربار فعالیت می کرد که از جمله آثارش طراحی 
اتاق خواب فرح دیبا بود. فرح نیز معموال برای افتتاحیه نمایشگاه های 
منیر شاهرودی حضور داشت از جمله نمایشگاهی که در آبان 1357 
در موزه نگارســتان برپا کرده بود. با پیروزی انقالب اسالمی، منیر 
شاهرودی در دادگاه انقالب اسالمی به طور غیابی محاکمه و محکوم 
شد و تمامی اموالش مصادره گردید. او که پس از پیروزی انقالب به 
خارج  گریخته بود به مدت 26 سال در آمریکا به سر برد که بنا به 
گفته خودش در این مدت فقط برای آمریکا و عربستان کار می کرده 
است. اما در دوران به اصطالح اصالحات با چراغ سبز وزارت ارشاد 

مهاجرانی به کشور بازگشت و کار خود را آغاز کرد.«
و حاال جای این پرسش است که؛ الگوسازی از فرمانفرمایان؛ چه 
پیشــتر که تاالری دائمی در باغ موزه نگارستان به نام او شد و چه 

حاال، بر اساس چه شاخص های هنری  فرهنگی است؟

نزدیک به سه ســال است که به هر 
دری زده ام تا برای دو کتاب پژوهشی ام 
انتشــاراتی پیدا کنم. اما به دلیل اوضاع 
بســیار بد نشر و گرانی شدید کاغذ تمام 
انتشــاراتی هایی )بیش از 13 انتشارات( 
که کتابها را برایشان ارسال کردم؛ اعالم 
کردند کــه چون کتاب های پژوهشــی 
تاریخی مشتری خاص دارد و به راحتی 
فروش نمی روند، شــرایط خرید دو اثرم 

را ندارند. 
مدتها برای این موضوع ناراحت بودم 
و از وضعیــت فرهنگی موجود –که البته 
دستپخت دولت تدبیر و امید است- بسیار 
ســرخورده... تااینکــه خواندن دو کتاب 
دریچه جدیدی نســبت بــه این ناکامی 
و وضعیت نابســامان فرهنگی پیش رویم 

گشود. 
دو کتابی که با خواندن آنها و آگاهی 
پیــدا کردن از سرنوشــت چــاپ دو اثر 
پژوهشی ارزشمند و نگاه مخلصانه مألفان 
آن، تلنگری برایم ایجاد شــد که نگران 
چاپ نشــدن کتابهایم نباشم و باانگیزه 
همچنان به کار پژوهش و نوشــتن ادامه 

بدهم...
امــا ماجرای چاپ و نشــر آن دو اثر 

پژوهشی ارجمند:
تکلیف عالمه برای نوشتن...

از آنجا که از دو اســتاد بزرگوار یعنی 
حاج قاســم تبریزی و دکتر محمدحسن 
رجبی تعریف های زیادی از عالمه »حاج 
شیخ آقابزرگ تهرانی« شنیده بودم، کتاب 
»زندگینامــه و خدمات علمی و فرهنگی 
حاج شیخ آقابزرگ تهرانی« را از کتابخانه 
امانت گرفتم و مشــغول خواندنش شدم. 
در بخشی از کتاب مرحوم حجت االسالم 
علی دوانی در مقاله ای با عنوان »خاطراتی 
از عالمه شــیخ آقابــزرگ تهرانی« بیان 
کــرده بودنــد که موقع دیــدار با عالمه 
در نجف اشــرف از ایشان می پرسند که 
این رســاله هایی که نوشته اید چیست؟ 
عالمه جواب می دهند که مجلدات کتاب 
»الذریعه الی تصانیف الشیعه«-بزرگترین 
فهرست نویسی کتب شیعیان- است که 
توانایی چاپ کردنش را ندارم. استاد دوانی 
می پرســند اگر نمی توانید این کتابها را 
چاپ کنید، چرا می نویسید؟ عالمه پاسخ 
می دهند که من تکلیف دارم بنویســم؛ 

بقیه اش بر عهده من نیست.)1( 
اما این همه ماجرای کتاب گرانبهای 
»الذریعه« عالمــه آقابزرگ تهرانی نبود. 
گرچه ایشان 25 سال از عمرش را برای 
نوشــتن و تالیف این اثر صرف کرد و در 
سال 1348شمسی در نجف وفات کرد و 
انتشار کامل آن را ندید اما پس از گذشت 
سالها و بعد از پیروزی انقالب اسالمی همه 
مجلدات این اثر ارجمند یکجا و به شکل 

کامل منتشر شد. 
او به تکلیفش عمل کرد و نوشــت و 
دیگران هم بعدها به تکلیف شــان عمل 
کردند و اثر بســیار ارزشمند او را چاپ 

کردند.  
داستان پیدا شدن رساله ای که 

گم شده بود...
امــا در زمــان پژوهــش درباره 

حوزه هــای علمیه در ایــران کتابی 
بسیار جالب و ارزشــمند که نوشته 
مقــام معظم رهبری بود، به دســتم 
رســید. کتابی با عنوان »گزارشی از 
سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه 
علمیه مشــهد«. بــا خواندن مقدمه 
کتاب از ماجرای چاپ شــدن این اثر 
پژوهشــی بسیار عالی- آن هم بعد از 
گذشت ســالها از تالیفش و گذراندن 

حوادث عجیب- مطلع شدم... 
آنچنان که رهبــر انقالب در مقدمه 
کتاب توضیح داده اند)2( داســتان تالیف 
این کتاب به این شــکل بوده که در سال 
1346 شمسی یکی از دانشجویان موسسه 
علوم اجتماعی )وابسته به دانشگاه تهران( 
برای بخش تحقیقات دینی این موسسه 
از حضــرت آقا به اصــرار می خواهند که 

رســاله ای را دربــاره حوزه هــای علمیه 
مشهد تهیه کنند. ایشان هم کار تحقیق 
و پژوهش را شروع می کنند و جزوه خوبی 
تهیه و برای آن موسسه فرستاده می شود. 
البته بعد از آن قرار می شود که تحقیقات 
دیگری در همیــن زمینه انجام بدهند و 

برای آن موسسه بفرستند.
اما پس از مدتی حضرت آقا به وسیله 
شــهید مطهری از وابســتگی مســئول 
بخش دینی آن موسســه به دربار پهلوی 
و انحرافات عقیدتی او مطلع می شــوند. 
اطالع از این موضوع باعث می شــود که 
رهبر انقالب ادامه پژوهش برای موسسه 
را متوقــف کنند؛ و در عین حال از اینکه 
این رســاله پژوهشــی به دست یک فرد 
منحرف و وابســته به دربار افتاده بوده، 

ناراحت بودند. 

تااینکــه بــا تماس فــردی از همان 
موسســه متوجه می شــوند کــه اصل 
پاکنویس آن رســاله گم شده و موسسه 
تقاضا دارد که آن رساله دوباره بازنویسی 
شــود؛ که البته ایشان بهانه می آورند و با 
خیــال راحت از زیر بار این تقاضا شــانه 

خانه می کنند. 
ســالها می گذرد و به ســال 1364 
شمســی و دوره ریاست جمهوری ایشان 
می رســد. روزی جوانی تقاضای مالقات 
می کند و در مالقات اعالم می کند که در 
جریان مصادره اموال یکی از ضدانقالبیون 
وابسته به دربار پهلوی، و در کتابخانه او 
رساله ای پیدا شــده که به خط و تالیف 

شماست!
به این شکل رساله پژوهشی گمشده، 
صحیح و ســالم پیدا می شود و سال بعد 
از آن یعنی تیر 1365 شمســی توســط 
کنگره جهانی حضرت رضا)علیه السالم( 

چاپ میشود. 
***

پژوهشــگران و نویســندگان جوان 
متعهــدی را می شناســم کــه در حال 
حاضر مانند خودم کتابهای تالیف شــده 
آمــاده چــاپ دارند ولی شــرایط چاپ 
اثرشان فراهم نیست... و گرچه مسئولین 
فرهنگــی در دولت باید در این دنیا و آن 
دنیا پاســخگوی عملکرد بد خود و نقش 
شان در ایجاد وضعیت موجود باشند؛ ولی 
دو ماجــرای فوق این انگیزه و امید را در 
وجود نویســندگان و پژوهشگرانی چون 

بنده ایجاد می کند که: 
»ما به تکلیف خود در پژوهش کردن 
و نوشتن عمل می کنیم و خداوند هم به 
حکمت و قادریت خود زمینه نشر آثارمان 

را فراهم می کند.« 
انشاءاهلل 

__________________
1- کتاب »زندگینامه و خدمات علمی 
و فرهنگی مرحوم حاج شــیخ آقابزرگ 
تهرانی«، به کوشش انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی، چاپ اول 1378.ش
2- کتاب »گزارشی از سابقه تاریخی و 
اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد«، تالیف 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، چاپ موسسه 
چاپ و انتشــارات آستان قدس رضوی، 

چاپ اول 1365.ش

جریان سازی ادبی با هدف کلی بالندگی 
ادبیــات و بنا به غایت تاثیرگذاری ژرف بر 
مخاطب، یک ضرورت فرهنگی اســت و 
جلوه ای از پویایی نخبگانی و توسعه یافتگی 

اندیشگی یک جامعه توصیف می شود.
جریان سازی ادبی را به دو صورت روشن 

رخ می دهد:
یک: ایجاد و گسترش سبک ادبی جدید 
از حیث ریخت شناختی چه در حیطه شعر 

و چه داستان و چه نقد ادبی،
دو: معرفی و ترویج یک فضای متفاوت 

گفتمانی فرهنگی و سیاسی
در دوران پیــش از پیــروزی انقالب 
اســالمی، هر دو شکل جریان سازی ادبی 
پــا گرفت. بطور مثال و در اشــاره به نوع 
و شــکل اول؛ نیما یوشــیج با عرضه شعر 
نــو، حکایت ســبک و شــاخه ای جدید 
در میان قوالب کالســیک شــعر فارسی 
را آغــاز کــرد. قالبــی که خیلــی زود با 

 استقبال شــاعران نواندیش و البته اغلب
کم استعداد در حیطه شعر کالسیک روبرو 
شد. هرچند که مخاطب عوام روی گشاده ای 
به قالب نوپدید نــان نداد. به هر روی اما، 
نیما دســت به جریان ســازی ادبی زد. یا 
جالل آل احمد با قلم ساده خود، توانست 
جریانی را در میدان ادبیات داستانی به راه 
اندازد که با موضع گیری منفی طیف شبه 
روشنفکر- صرفا به دلیل اغراض سیاسی و 

خود برتر پنداری- روبرو شد. 
 در ســطح شکل دوم نیز، جدی ترین 
فضای گفتمانــی، همانا گفتمان چپ بود 
که در ســطح رسانه ها بیشترین بازتاب را 
داشت و قلم شاعرانی چون نیما، هوشنگ 
ابتهاج ، سیاوش کسرایی، خسرو گلسرخی 
و... و در میان نویسندگان صمد بهرنگی ف 
غالمحسین ساعدی و... جدی تر از سایرین 

در این فضا تنفس می کرد.
مخاطبــان ادبیات پیــش از پیروزی 
انقالب اسالمی ، به دو دلیل بزرگ استقبال 
چشمگیری از کلیت جریان های ادبی نشان 

ندادند. 
اول اینکه؛ در دوران اختناق سیاســی 

رژیم پهلوی، مطالبات مردمی و خواست 
عمومی جامعه، ســر و شکل و قالب شعر 
و داســتان نبود. مخاطب آن دوران سیاه، 
سراســیمه ؛ در پی بازتاب دردها و رنج ها 
و آرزوهــا و آرمان ها و غایات خود در آینه 
ادبیات تکاپو می کرد. چنان که اشاره رفت؛ 
شــعر نو، هر قدر در محافل روشــنفکری 
درخشــید – و زود هم در شــیب ابتذال 
ســاختاری و محتوایی- قــرار گرفت، در 
میان مردم کوچه و بازار اقبالی نیافت. در 
ســاحت ادبیات داستانی هم وضع چنین 

بود. ریخت و ساختار رمان شازده احتجاب 
به قلم نویسنده همکار ساواک - هوشنگ 
گلشــیری - چه واتابــی در میان طبقات 

محروم و متوسط جامعه ایرانی داشت؟!
دوم اینکه؛ مــردم ایران بنا به ماهیت 
دینی و اسالمگرایانه خود نیز، نمی توانستند 
با جریان های ادبی روزگارشان همراه شوند. 
در برخی از آثار ادبی، از فقر یا نبود آزادی 
یا وابســتگی به اجنبی یــا رنگ باختگی 
ارزش های ســنتی و ملــی و...که واقعیت 
جامعه آن روزگاران ایران بود سخن می رفت 
اما، چون مصدر سخن و چشمه نگاه صاحب 
ســخن نسبت به ساحت دین الهی اسالم 
دارای عناد بود و اثر بر تحلیل مادی گرایانه 

و با هدف ترویج باور الحادی استوار می نمود، 
با پذیرش مردم دیندار روبرو نمی شد.

با رخداد انقالب اســالمی، لرزه ای در 
گســتره ادبیات این مرز و بوم، در گرفت. 
جریان ســازی بزرگ و جدی و موثری به 
عنوان یک واقعیت تمــوج یافت، جریان 

سازی توامان شکلی و گفتمانی!
قلم هــای شــاعران و نویســندگان و 
منتقــدان ادبی، ملهم از مکتب و گفتمان 
انقالب اسالمی، برآمده و رها از حصارهای 
ســرکوب شــاهانه و تقیدات متفرعانه و 

پــرورش یافتــه در دوران نهضت انقالب 
اســالمی، زبانی جدیــد را عرضه کردند. 
واژه ها و ترکیب واژه ها و تعابیر و تشبیهات 
و تلمیحات تازه، به کارزار شــعرو داستان 
و نقد پــا نهادند تا حدیث روز و وصف راه 
وشــرح چیستی و چگونگی خداخواهی و 
رستگاری را تصویر کنند. ادبیات ایران پس 
از قرنها فترت، وجه بارزو کامل ستیهندگی 
علیه طواغیت یافت. از مدح »بت و ساقی 
و ســاغر« عبور کــرد و به صف زنی علیه 

نفسانیت، آبرو گرفت. 
مــردم، ادبیات ایــران را دیگر تنها در 
نام چند شــاعر و نویسنده نامدار، خالصه 
نمی کردند. انها قلم هایی را یافته بودند که 
روایتگر آرمان های واالی الهی و انسانی و 
زبان درد و رنج و خواست بشر امروز بودند .
این جریان هنوز خیز دارد و بر عکس 
سایر جریان های ادبی در ایران و سایر نقاط 
جهان، همچنان تپنده و رو به بالندگی است. 
زیرا ماهیت دین الهی اسالم و هر آنچه از 
این ساحت، مبنا و سرچشمه می یابد، دوری 
از سکون و مبارزه و تعالی خواهی مدام را 

ایجاب می کند.

پژمان کریمی
همیشه تپنده!

جریانی

تکلیف پژوهش و نوشتن
انوشه میرمرعشی 

دری بگشاییم به باغ کتاب 
پنجره ای به بوستان شعر

دریچه ای به گلستان ادب
و روزنه ای به دنیای نور و معرفت

و در سفری به بیکران حقیقت 
بگذریم از تنگنای مجازی و برهوت بی خبری

و از شیراز کنیم آغاز
و در همسایگی بهار نارنج

مشام جان را بنوازیم
از عطر خوش سعدی

از شمیم روح پرور حافظ
و سپس در ادامۀ راه

به عزم دیار افسانه ها
سری به سپاهان زنیم 
و چراغ دل برافروزیم  

از آتش نامیرای علم و فقه و فلسفه
و آنگاه به شوق خواندن کتاب معرفت 

 به پای سر برویم مشهدالرضا ) ع(
آنجا که گنجینۀ نور است و مهد صفا 

و در حاشیه اش حکیم طوس 
گذشته از هفت خوان و نبرد دیوان 

نشسته بر قلۀ قاف 
............

و در ادامۀ راه، همسفر با عطار
در گذر از هفت شهر عشق 

گوش بسپاریم به نغمۀ مرغان
که نیشابور را به گنجه وصل می کنند 

و عطار را به نظامی  
و درمی نوردند بلخ را 

تا به همنوایی نی و هم کالمی با موالنا
شیرین کنند تلخ را 

و  برسند به دیار آفتاب
به شهر نور، به سرزمین کتاب 

 علیرضا چخماقی

دری 
به باغ کتاب ...

آرش فهیم
معموال در دو مقطع زمانی، مسئله آسیب شناسی کتاب و هشدار 
نسبت به پایین بودن سرانه مطالعه در رسانه ها و محافل فرهنگی 
بیشــتر مطرح می شود؛ یکی موقع برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
در اردیبهشت و دیگری در نیمه دوم آبان و به مناسبت هفته کتاب 
و کتابخوانی. این دو مناســبت وضع شده اند تا هم موانع ساختاری 
و مدیریتی در ارتقای فرهنگ مطالعه شناســایی شوند و هم اینکه 
کارزارهای مختلف برای تحریک و تشــویق مردم به سمت کتاب و 

کتابخوانی به وجود آید.
چراکه ارتباط ضعیف با کتاب و نداشتن عادت مطالعه، به طور 
کلی و برای همه مردم یک ضعف به حســاب می آید. اما مســئله 
برای یک »انقالبی« و »والیتمدار« متفاوت است. چرا که می توان 
کتابخوانی و انس با کتاب را از الزامات انقالبی و والیی بودن دانست.
رهبر معظم انقالب اســالمی بارها بر کتابخوانی به عنوان یک 
امر مهم فرهنگی تأکید فرموده اند. شــاید در هیچ کشــوری، یک 
رهبر سیاسی یا حاکم را نتوان یافت که همچون آیت اهلل خامنه ای 
برای فرهنگ و هنر اهمیت قائل شود؛ نگارش تقریظ بر کتاب های 
مختلف، حضور هر ســاله در نمایشــگاه کتاب، اشاره به کتاب های 
مختلف در ســخنرانی ها و بیانات دربــاره اهمیت ارتقای فرهنگ 
مطالعه، نزد ایشان از نشانه های این مهم هستند. بنابراین، می توان 
گفت که یکی از شــاخص های فرهنگ والیی، مطالعه و کتابخوانی 
است. یک والیتمدار، پابند اصولی است که از سوی مرجع و الگوی 
وی مطرح می شود؛ بخشی از این اصول سیاسی و اعتقادی هستند 
و بخشی نیز در حوزه رفتارهای فردی تعریف می شوند، البته که هر 
دو حیطه، با هم، معنی و جلوه پیدا می کنند. همه می دانند که رهبر 
معظم انقالب تا چه حد با کتاب انس و الفت دارند و خود ایشان نیز 
بارها به بیان این موضوع پرداخته اند. با این حساب،یک فرد چطور 
می تواند چنین الگو و مرجعی داشته باشد و برخالف آن عمل کند؟

بر این اســاس، هر فرد انقالبی و مکتبی، باید مطالعه و سرگرم 
شدن با کتاب را به عنوان فعالیتی والیی به شمار آورد. تشویق به 
کتابخوانی و اهدای کتاب به یکدیگر نیز نوعی امر به معروف محسوب 
می شــود. همه اداره ها، نهادها و مراکز مدعی انقالبی و والیی بودن 
نیز باید گسترش فرهنگ مطالعه را یکی از وظایف خود بدانند و در 

این زمینه برنامه ریزی کنند. 
در زمانه ای که دشمنان انقالب بیش از پیش در حوزه فرهنگ 
و رسانه سرمایه گذاری و فعالیت می کنند، مردم انقالبی نیز محکوم 

به کار و فعالیت بیشتر در این زمینه هستند.

فرهنگ مطالعه 
الزام انقالبی بودن

اول اردیبهشــت سال 60 
اســت و بــا همکاری ســپاه 
ارتش، عملیات  پاســداران و 
ز  بــازی درا در  مشــترکی 
شروع شــد که مثل بسیاری 
ســال   8 عملیات هــای  از 
و  یــادگاری  مقــدس،  دفاع 
حماسه آفرین است. البته قبل 
از آن بایــد گفــت که جنگ 
در غــرب و شــمال غرب، با 
تفاوت هایی  جنوب  در  جنگ 
فهمیدن معنی  بــه  دارد که 
واقعــی جنگ کمک می کند. 
جنگیــدن در قله های ســرد 
و به آســمان رسیده غرب با 
جنگ در دشــت های تفتیده 

تفاوت  دارد.  تفــاوت  جنوب 
دارد کــه در ارتفاعی بجنگی 
یا نگهبانــی بدهی که ارتفاع 
برفــش بــه 4 متــر و 5 متر 
می رسد و برخی مناطق به غیر 
از قاطر، ماشین های مقاوم هم 
کم می آورند. ارتفاعاتی که از 
12 ماه سال 9 ماه را غرق در 
برفند و سرما و سرما و سرما. 
را  حواست  شــب هنگام،  اگر 
به ســکوت یا سوت باد روی 
برف بســپاری، شک نکن که 

پوست دســتت را بر قبضه و 
تفنگت جــا می گذاری.  لوله 
شب های غرب و شمال غرب، 
نگهبانــی و پســت دادنــش 
عجیب اســت. هر نسیمی که 
روی برف می خــزد و گردی 
از برف بلنــد می کند، جدای 
از سوزی که دارد، در تاریک 
و روشــنی هوا، تو را به گمان 
هجوم مزدوری کمین گرفته 
می اندازد که قصد ســر تو را 
دارد. شب است و سکوت است 

و سوز است و تو.
نــه اینکــه جبهــه غرب 
دشــت تفتیده و کوه آفتاب 

سوخته ندارد، نه، دارد آن هم 
ســوزان  گرمای  از  مخلوطی 
روز و سرمای ســوزان شب. 
به عــالوه ارتفاعــات. گرمای 
طاقت فرسایی که بادش پوست 
دست و صورت را می سوزاند و 
برشته می کند و سرمایی که 
مغز استخوان را می سوزاند و 
می لرزاند. باور نداری، شــبی 
را در یادمان هــای راهیان نور 
و در ایــن آرامش و جاده های 
خوب و بناهای مستحکم آن 
به ســر ببر، و این را هم بدان 
کــه در دوران جنگ، از این 
راه های آســفالته و امنیت و 
ساختمان ها خبری نبود. راهی 
بود سنگالخ و بعضاً مال رو با 
کمین های گاه و بی گاه دشمن 
و پناهگاه هــای یکطرفــه ای 
از جنــس تخته ســنگ یــا 
ســنگری که با بیل و کلنگ 
یا ســرنیزه و سرپنجه باید در 
دل کوه می کندی. ســری به 

مطلع الفجر، شــهید بهشتی، 
حاج  بند،  ســیران  ســومار، 
عمــران، بُلَفت، دوپــازا و... و 
خوبم.  رفیق  بــزن  بازی دراز 
در اینجاها اگرچه به آســمان 
نزدیک می شوی و زمزمه به جا 
مانده شهدا در کوه و بیابان را 
می شنوی ولی خواهی دانست 
سرزمین،  این  رزمنده  مردان 
بــرای آنکه ایران خانه خوبان 
بشود و بماند، چه خون دل ها 
خورده اند و چــه رنج دورانی 

کشیده اند.
شــهید  صــدای  هنــوز 
صفر خوشــروان از ارتفاعات 

می آید. شــبی  مطلع الفجــر 
دست بر قلب نگهبان گذاشت 
و گفت از چه می ترسی؟ - از 
آن ســنگر نگهبانی عراقی ها. 
صفر گفت آنها باید بترســند 
که در خانه تو هستند. سحر 
برایــت می آورمش. و ســحر 
ســرباز بعثی را اســیر کرد و 
پیش پای بســیجی انداخت. 
صفر اگرچه نیست ولی عطر و 
صدایش هنوز در بادهایی که 
چرمیان،  چغالوند،  آوزین،  بر 
حاجیان،  تنــگ  برآفتــاب، 
بانســیران، انارک، گورسفید، 
شکمیان و تنگ کودک می وزد 
می آید. او شیر بیشه »زله زرد« 
است و هنوز شیطان از نامش 
می ترسد. هزاران مین از پیش 
پای لشکر خدا جمع و خنثی 
انگلیسی  مترجم  است.  کرده 
بود و به عربی هم بدون هیچ 
افاده ای مســلط بود. بارها به 
دل دشمن نفوذ کرده بود. اگر 

می خواهی از آن پهلوان واقعی 
دل و جرأت بگیری کافی است 
چشــم ببندی و رو به آسمان 
کنی و فاتحــه ای به او هدیه 
کنی. مطمئن باش شهدا بهتر 

پاسخت را می دهند.
هر گوشه جبهه های غرب 
همین گونه است. شهدای غرب 
از شهدای  مظلوم تر  کشــور، 
و  ناشــناخته اند  جنوب انــد. 
گمنــام. باید مثل غواصی که 
در دل دریــا به دنبال صدف 
و مروارید اســت، در دل کوه 
و کمــر بگــردی و گنجینه 
بیابی و بدانی که آن قدر گنج 
اینجاســت که  به مهر  ســر 
نسل های  قیامت  تا  می توانند 
بشــر را کفایت کننــد. باید 
بگرد.  گوهر،  به دنبال  بگردی 

بگرد تا ردی از شــهید تقی 
خســروبیگی را در قله هــای 
سر به فلک کشیده بازی دراز 
بیابی و ببینی. همان جا که به 
گفته شهید بهشتیان، بهشتی 
واقعی  عرفان  »خانقاه  مظلوم 
را  خسروبیگی  شهید  است«. 
بیاب و پای حرفش بنشــین. 
از او بپرس که چگونه دو روز 
بــه تنهایی از یکــی از هفت 
قله بــازی دراز دفاع کرد و در 
دوم اردیبهشــت 60، با لبی 
تشنه زخمی شد و به شهادت 
رســید. از او بپرس در آن 36 
سالی که در بازی دراز تنها بود 
و همنشین آسمان، چه دید و 
چه شــنید، او کنار کوه نبود، 

کوه کنار او آرام گرفته بود.
بازی دراز مجموعه ارتفاعات 
اســتراتژیک و صعب العبوری 
اســت که در ســرپل ذهاب 
کرمانشــاه واقع است و یکی 
از جبهه های سخت سال های 

دفــاع مقدس اســت که در 
ابتدای انقالب به دست عراق 
افتاد و با رشــادت رزمندگان 
ارتشــی و ســپاهی دوباره به 
خاک مان برگشت. مسیر چند 
در  که  کوهستانی  کیلومتری 
ســال 60 خاطــرات عجیبی 
از دالوران ســپاه و ارتش را 
در ســینه خود نهفته است. 
خاطراتی که هرکدام می تواند 
داســتان ده ها فیلم و سریالی 
باشــد کــه از ســر انصاف و 
جوانمردی ساخته شده باشد. 
درازی  بازی دراز، سر  داستان 
دارد کــه باید رفــت و دید و 
شنید. با شروع ماه اردیبهشت 
سال 60 و بعد از چندین ماه 
شناســایی ســخت نیروهای 
عملیات  عملیات،  و  اطالعات 
بــازی دراز آغــاز و 8 روز به 
طول کشید. برخالف نیروهای 
تا دندان مســلح و پشتیبانی 
شونده عراق، رزمندگان اسالم 
به سختی توانستند برخی قلل 
را فتح کننــد و بعد از مدتی 
تثبیت نمایند. یاد شــیرودی 
قهرمان بخیر که تا ابد یادش 
در ســینه بازی دراز و خاطره 
او که  است.  مانده  رزمندگان 
هنوز رکورددار پرواز با بالگرد 
در جهان اســت و جســارت 
و شــجاعتش پناه رزمندگان 
و ملت که در 8 اردیبهشــت 
بــازی دراز  در   60  ســال 

آسمانی شد.
چنــد ســالی اســت که 
به رســم جوانمــردی، مردم 
گوشــه و کنار ایــران هفته 
اول یــا دوم اردیبهشــت را 
با  و  بــازی دراز می رونــد  به 
پیــاده روی چندکیلومتری و 
خانوادگی، پا جای پای شهدا 
و  اســت  غوغایی  می گذارند. 
دیدنی، اگــر بیایید و ببینید 
خواهید دیــد که مردم ایران 
قدر پیشگامان جهاد و شهادت 
را می دانند و مثل آنان آمادگی 
ایثــار دارند. تجربه پیاده روی 
معنوی بازی دراز، یادگاری این 
ارتفاعات است به هرکس که 
می خواهد تاریخ خونبار جبهه 
غــرب را بدانــد. خانقاهی به 
تمام معنا معنوی که عارفان و 
سالکان را به آسمان می رساند 
و خدا را نشــان می دهد. تنها 
اراده ای می خواهد و بسم اللهی 
که دستمان را بگیرند و ببرند. 
خوبم،  رفیــق  بگو  بســم اهلل 

بسم اهلل.

رازهــــــای بـــازی  دراز
* محمدهادی صحرایی

الگوسازی
از نام های منحوس

با رخداد انقالب اسالمی، لرزه ای 
در گستره ادبیات این مرز و بوم، 
در گرفت. جریان ســازی بزرگ 
و جــدی و موثری به عنوان یک 
واقعیت تموج یافت، جریان سازی 
توامــان شــکلی و گفتمانــی!


