روایتی از یک رفاقت بر اساس کتاب «رفیق مثل رسول»

وقت تنگ است و تکلیف بسیار
اخالق بسیجی داشتن مهمتر از لباس بسیجی پوشیدن است

فاطم�ه خلی�لزاده :بیخوابیهای ش��بانه درد و
درمان ش��یرین زندگی م��ن اس��ت .دردش زمانی
مهمان مغز استخوانم میشود که ساعت هشت صبح
با چشمهایی ورم کرده ،به جزوههای خواندهنشدهی
امتحان ف��ردا ،روز بهخیر رس��ایی تحویل میدهم و
خوابهای نرفتهی دیشب را البهالی کلمات غیرقابل تلفظ تخصصی
جبران میکنم .ماجرا اینچنین آغاز شد :چادر سیاهشب ،پلکهایم
را وادار میکند یکدیگر را در آغوش بگیرند اما چراغ افکارم خاموش
و روشن میشود تا خواب را از چشمانم برهاند .خالصهی تمام بگیر و
ببندها این میشود که در مرحلهی اول عملیات ،پاورچین پاورچین
خود را به آشپزخانه میرسانم تا با عطر آبلیموی تازهی شربت عزیز
که از سر ش��ب چش��م و ابرو برای من تکان میداد ،مست شوم و در
مرحلهی دوم با دقت هرچه تمامتر از حیاط و زیرپلهها عبور میکنم.
حاال من در اتاقک کوچک زیرزمین سنگر گرفتهام و عملیات مقدماتی
با موفقیت به پایان میرسد .شربت را یک نفس سر میکشم و برای فاز
دوم عملیات آماده میشوم .این اتاق محرم ماجراجوییهای شبانهی
من است؛ همدم ش��بزندهداریها و اش��کها و لبخندهایم .خالصه
روزی که بخواهد ش��هادت بدهد ،خیلی حرفها ب��رای گفتن دارد.
لیوان شربت را گوش��هی میز میگذارم و با لبخند کتابهای موجود
در کتابخانهی دیواریام را ورانداز میکنم .از میان انبوه کتابها ،در
یک نقطه با آتش توپخانهی هر دو چشم عکس روی جلد زمینگیر
میشوم .قلبم پرقدرتتر از همیشه به س��ینهام میکوبد و در همین
نقطه از نبرد ،تسلیم میش��وم .اینجا اول ماجرای عاشقانهی اسارت
من است .بیاراده دستانم به سمت #کتاب گشوده میشود .آرامآرام
صفحات را ورق میزنم و دستنوشتهها را دنبال میکنم .بارش ابرهای
آس��مان چش��مانم این جمالت را تر میکند« :امروز بیس��ت و شش
اسفند نود و هفت ،حرم امام رضا علیهالسالم ،یه گوشهی دنج ،نزدیک
ضریح ،خب انگار وقتشه که بغضهای یک سالهمو باز کنم ،بسماهلل!»
این کتاب دنیای خاطرات من است :از سرآغازش در قطار قم -مشهد
ب قدر تا حسرت اربعینی
تا مقابل پنجرهفوالد و از «بالحجئ»های ش�� 
که جاماندم .بیتهایی هم گوش��ه و کنار صفحاتش نقش بس��ته« :از
ما که گذش��ت اما غمم همین��ه ،الهی هیچک��س داغ حرمت نبینه!»
همچنین شرح آن شب ش��وم که بیخوابی دیگر ش��یرین نبود و آن
یک و بیست دقیقهی بامدادی که برای همیش��ه داغدارم کرد .حتی
هجده دی نود و هشت هم ثبت است تا هرگز فراموش نکنم عیناالسد
فقط یک #هشدار بود ،نه انتقام س��خت! سرتان را درد نیاورم؛ «رفیق
مثل رس��ول» تنها یک کتاب نیس��ت؛ همدم مهرب��ان نفسهای من
اس��ت و همراه دوستداشتنی بیخوابیهای ش��بانهام .همان درمان
دل درمانده! شهید رس��ول خلیلی زندگیاش را روایت میکند و من
در میان فراز و فرودهای این زندگی ،پاسخ پرسشهای پناهگرفته در
پستوی ذهنم را جس��توجو میکنم .نگاهم کلمات را دنبال میکند:
«گاهی برای اوجگرفتن باید پایین آمد ،کمک کرد ،دستی را گرفت،
آبرویی را خرید ،دلی را ش��اد کرد» و کمی آنسوتر جملهای توجهم
را جلب میکند« :اخالق بس��یجی داش��تن مهمتر از لباس بسیجی
پوشیدن است!» در اندیشهی این نحوهی بینش هستم که به صفحهی
تصاویر یادداشتهای #شهید میرسم« :چهار روش برای اتالف وقت:
کار نکردن ،کم کار کردن ،بد کار کردن ،بیهوده کار کردن» .جرقهای
در ذهنم زده میشود و از خود میپرس��م« :چقدر از #زندگی خود را
#تلف کردهام؟! وظیفهی این شهید در توانمندی نظامیاش بود و وقت
خود را صرف آن کرد؛ مهمترین وظیفهی من #دانش��جو چیست؟!»
شهید امان نمیدهد کمی بیشتر تأمل کنم؛ در میان سطور جوابم را
اینگونه میدهد« :مدیریت نظامی یعنی تس��لط کامل روی مباحث
علمی و عملی .و این تسلط با تحقیق و تمرین امکانپذیر است» .یک
لحظه توقف لطفا! باشد برادر ،من تس��لیم! از حاال بیشتر حواسم به
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کتاب و درس و دانش��گاه و تخصص جمع میش��ود .خواب یواشکی
البهالی جزوات هم ممنوع! جوانی انقالبی و عالم میش��وم ،نه مدعی
انقالبیگری و جاهل! دوست دارم بیشتر و بیشتر فکر کنم اما کتاب
همچنان باقی اس��ت .پس ماجراجویی را همراه شهید ادامه میدهم.
با او هممسیر میشوم تا پشت نیمکتهای مدرس��ه و نظاره میکنم
شجاعت توأم با ادبش را که در برابر حرف ناحق معلم میایستد .مرا با
خود تا قبرهایی حوالی حس��ینیهی گردان تخریب جنوب میبرد که
ماجرایش ...ماجرایش را خودتان بعدا در کتاب بخوانید ،جذابتر است.
بخوانید تا مات و مبهوت دل شیدایی شهیدان شوید .تفحص شهدا را
با او تجربه میکنم تا میرسم به روزهای فتنهی رنگها که در کتاب
اینگونه توصیف میشود« :رودرروی کس��انی قرار میگرفتیم که در

تلنگر

اولین تعریف با هم همشهری ،همسایه ،هممحلی و حتی هممسجدی
بودیم .مکر #دش��من بیصدا مثل #موریانه به جان ملتی افتاده بود
که در بحران ،زلزله و جنگ ،هم��ه یکپارچه کنار هم بودیم» و بدین
شکل #والیت مشق میشود« :ش��روع ماه محرم و وزیدن نسیم شور
و شعور حس��ینی به بهبود ش��رایط کمک کرد .عاقلترها فهمیدند تا
وقتی حسین به کوفه نرسیده باشد ،مس��لم والیت دارد؛ اما خیلیها
هم برای شنیدن صدای ضرب سکه از پشت والیت کنار رفتند .زاویهی
نگاه و نامههای سرگشاده و محرمانهی آدمها ،حکایت عهدهایی بود
که شکس��ته میش��د .حمایت و اطاعت از والیت ،اولین و مهمترین
وظیفهی قلبی همهی ما بود .کنار هم جمع ش��دیم تا معنی س��یل و
س��یلی بچههای والیت را بفهمند ».از میان غب��ار آن روزها که عبور

میکنیم ،او برای��م از دلیل رفتن به س��وریه میگوید« :با پیش آمدن
بهار عربی و متشنج شدن اوضاع کش��ورهای همسایه ،کار ما هم وارد
فاز جدیدی ش��د و آن ،باال بردن قدرت تحلیل مسائل منطقه بود .در
این بین اوضاع داخلی کشور سوریه در کنار تأثیرات اوضاع منطقه -با
شرایطی که سؤالبرانگیز بود -متشنج شد .تحوالت داخلی ،مخالفت
با دولت و تش��کیل گروههایی با تفکرات وهابی و تفکیک در س��طوح
نظامی ،دومینویی بود که با نگاه به نوع چیدمان آن میشد به عالمت
خطر شکاف و اختالفات دینی در منطقه رسید و این برنامه ،طراحی
جز #آمریکا و #اسرائیل نداشت .بحث حفظ و حراست مقدسات دینی
از جمله حرم حضرت زینب س�لاماهلل علیها و حضرت رقیه سالماهلل
علیها ،دفاع از مظلوم ،حفظ خط مقابله با اسرائیل و مهار کردن دشمن
در بیرون از مرزهای کشور و از طرفی سوابق کمکهای کشور سوریه
در طی دوران دفاع مقدس و پایهگذاری صنعت موش��کی کش��ور با
بهرهبرداری از فرصت پیشآمده و تعهد دو کش��ور مبنی بر کمک در
شرایط بحران و جنگ ،برشهای پازلی بود که لزوم حضور کشور ما در
کشور سوریه را تعریف میکرد .درست زمانیکه ما از غائلهی فتنهی
 ۸۸فارغ شده بودیم ،زنگ خطر فتنهای به مراتب وسیعتر از جریانات
داخلی در کشور سوریه نواخته ش��د ».همقدم با قلم نویسندهای که
ماجرا را از زاویهی دید ش��هید رس��ول روایت میکند ادامه میدهم؛
رفاقتی از جنس شهدا را با عطر س��یب لمس میکنم و با اولین سنگر
مقاومت بیشتر آشنا میشوم .در حال و هوای خودم هستم که ناگهان
صدایی مهیب دنیای مرا واژگون میکند .ش��اید م��وج انفجار مرا هم
گرفته باشد .نگاهم به سمت ماشین است و رزمندهای که #ابوحسنا را
پشت بیسیم صدا میزند« :حاجی منم مصطفی ،خلیل کربالیی شد!»
قلبم داغ میشود .عطر سیب س��رخ را فراموش کردهام؛ هرچه هست
بوی خاک است و باروت و مواد منفجره .رد سرخی روی خاک را دنبال
میکنم تا کنار همان تله .ابوخلیلی که زبانزد خاص و عام؛ حزباللهی
و داعشی جماعت بود ،در راه آس��مان «عند ربهم یرزقون» شدنش را
#ش��کر میکند و در راه دفاع از حریم بانو زینب سالماهلل علیها اربااربا
میش��ود .هنوز گیجم ...به آخرین تصویری که از شهید تصور کردهام
میاندیشم و به مادری که همچون بانوی دمشق «ما رأیت اال جمیال»
را ترس��یم کرد و با تقدیم رسولش ،ش��هادتی زنانه برای خود رقم زد.
کتاب را روی میز میگذارم .چشمانم را میبندم .دلم را راهی بهشت
زهرا میکنم .از آخرین دیدار ما بیش از پنج ماه میگذرد .همه را مرور
میکنم :سنگمزار سبز رنگی که هدیهی امام حسین علیهالسالم بود
برای مدافع حریم خواهر بزرگوارشان ،سربندهای رنگارنگ باالی مزار،
روضهی حضرت زینب سالماهلل علیها ،بوی خوش گل نرگس ،تصویر
شهید رسول و رفقای شهیدشان ،و توصیهی پدر بزرگوار شهید« :به
داد خود برسید که وقت تنگ است!» با خود میاندیشم؛ حقیقت است
که رسولها همگی #رسالت دارند .کافی اس��ت شهید زندگیمان را
بیابیم تا با کمک او خود را دریابیم! روی همین جمله مکث میکنم .از
بهشت زهرا برمیگردم به پشت میز مطالعهی کوچکم .به اشتباهات
خودم و امثال خودم میاندیشم؛ با ش��نیدن اسم مدافع حرم ،شهید،
کربال و ...چنان مجنون اسم شهید میش��ویم که رسمش را فراموش
میکنیم .به قول سردار« :شرط شهید شدن ،ش��هید بودن است!» و
این همان اصل از یاد رفتهی ماست .عاشق شهداییم؛ اما فقط عاشقیم،
عاشق بیعمل! این رسم رفاقت با شهدا نیست .یک کتاب و یک چفیه و
یک پالک به نام شهید که شاهنشین دکور اتاقمان شود ،کافی نیست.
اگر عاشق شهداییم و مدیون خونشان بسماهلل! وصیتشان را موبهمو
اجرا کنیم .وصیت شهید ،ماندن دائم در خیمهی والیت است...
در حوالی همین افکار پرسه میزنم که صدای «اهلل اکبر» اذان صبح در
اتاق طنینانداز میشود و کمکم شبگردی من هم به پایان میرسد.
باید بروم .باید به داد خود برسم که وقت تنگ است و تکلیف بسیار...

داستان حق

قانون بینونها

وقتی پزشک قانون «رشوه» بگیرد ،پزشکی قانونی هم «مرده» میگیرد

گ روی
مینا شعبانی :جامعهی بیقانون ،یعنی سن 
سنگ بند نش��دن ،یعنی هرجو مرج ،یعنی تعدی
ق دیگران ،یعنی سلب آس��ایش و آرامش و
ب ه حقو 
بسیاری «یعنی»های دیگر! اصال همین «یعنیها»
ب بشر محترم را به نیاز وجود قانون
اساس توجه جنا 
در جوامع بشری رقم زد و انسان متشخص را وادار کرد تا جامعه را با تدوین
ضوابط ،مصون از آن یعنیها کند .کمکم با پیشرفت بشر و گردنکلفت
شدن برخی از ژنخوبهای همین نوع بشر ،راههایی قانونی برای دورزدن
در مکان دورزدنممنوع قانون تعبیه شد که الزام ورود به این مسیرها،
خرج کردن از جیب مبارک دورزننده بود! دورزننده ،اگر سرکیسه را شل
میکرد ،بسیار راحت میتوانست خمیر سفت قانون را بر رأی و نظر خود
ورز داده و نرم چون موم نماید! بدینگونه که دورزننده ،کیسهایزر را بر
روی سطری از قانون میگذاشت و به یکباره رقصی بندری را از قانون
در جهت منافع خود دریافت مینمود! همینطور با گذرزمان و بهروزتر
شدن جوامع ،زر تبدیل به دالر و رقص بندری خزگونه تبدیل به تانگوی
هایکالس گردید! خالصه ،جانم برایتان بگوید که اوضاع قانون به جایی
رسید که هرکه تمایل به دورزدن یا توان دوراندن قانون را نمیداشت،
آشش را از سر ناچاری با یک وجب روغن بر رویش میل مینمود...
برای مثال :قانون فرموده بود که خوردن نون و کوه ،نون و دش��ت ،نون
و دمن ،نون و چمن ،ن��ون و زمین و نون و قصعلیه��ذا برایتان ضرر
دارد! پس نباید بخورید! اما برخی که دس��تگاه گوارشش��ان نس��بت
به خوراکیهای غیر از اینها س��وءهاضمه نش��ان میداد ،نزد پزشک
ی صد محترم -میرفتند و با پرداخت کمی
قانون -کمیس��یون ماد ه 
کمک خیرخواهانه در جهت رفع نیازمندیهای کامال به حق خود ،قوت
مورد پسند دستگاه گوارششان را به میزان «تا آخر عمر هرچی بخوری

تموم نشه» دریافت میکردند و از فرط گرسنگی کوه را با نون و با کمال
میل نوش جان مینمودند!
در این میان عدهای هم بودند که هوای پاکی همچون لواسانات ،بهایشان
نمیساخت و هوای حواشی شهرها همچون «شهرک فدک» را دوست
میداشتند! اینها افرادی بودند که کال دس��تگاه گوارششان چیزی
جز هوای خالی این مناطق بدون نون را برای خوردن قبول نمینمود! و
جالبتر اینکه بدنشان هم به پول ،آلرژی نشان میداد و کهیر میزد!
پس نمیتوانستند سمتش بروند! از آنجا بود که اینها «حیف نون» نام
گرفتند ...و چون تا اعماق وجود با درد بیدرمان دوری گزیدن از پول هم
ک قانون را جهت پارهای کمکهای
آشنا بودند ،پس توان مراجعه به پزش 
بشردوستانه و تأمین قوتشان طبق قانون نداشتند! در نتیجه نون قانون
با آشی پرروغن در گلوی حیف نونشان گیر میکرد و آنها را با بلیطی
یکطرفه و سریعالسیر رهسپار دیار باقی مینمود تا شاید در آنجا نونی
یافت شود که با دستگاه گوارششان سازگاری داشته باشد و قانونش در
گلویشان گیر نکند! اینطور بود که به ناچار و «مجبورم میفهمی؟!»
ن بانونها همچون نون گرم
قانون بینونها بسیار سفتوسخت و قانو 
و داغ منعطف و نرم ش��کل گرفت! اما این را نیز بگویم که همهی اینها
پایان ماجرا نبوده و نیس��ت؛ یک جایی ،یکهو رئیسقانون نونبهنرخ
مروتخوری هم پیدا میشود که بگوید« :یک بار جستی نون و کوهخور!
نو
ن و کوهخور! عاقبت باید آبخنک بخوری جای نو 
دوبار جستی نو 
کوه ،نونو کوهخور! تا بشوید و ببرد پایین!»
تازه شاهنامه را آخرش خوش اس��ت! آنهم در آنور آبی که قرار است
همگیمان روزی تشریفمان را به سواحل آنجا ببریم ،قانونش این مدلی
ی درزش نمیرود ،چه رسد به پول! آنجاست که گروه
است که م و هم ال 
دوم به دستگاه گوارششان بسیار مباهات مینمایند!

درخت گیالس

حاال حتی در باالترین نقطهاش هم هیچ گیالسی دیده نمیشد

اعظم محمدی :مادر هیچوقت شهادت عباس
را باور نداش��ت .وقتی پیکر عب��اس را آوردند،
حتی یک قطره اش��ک هم نریخ��ت .پیراهن
مشکی هم نپوشید .همه فکر میکردند چقدر
دلدار و دلگنده اس��ت اما ماجرا چیز دیگری
بود .مادر میگفت« :مادرها بوی بچههایشان را از صد فرسخی
میشناسند .این پارههای استخوان ،عزیز دل یک چشمانتظار
دیگر است ،نه من!»
خانهی پدری ما یک حیاط زیبا داشت با انواع گلها و درختهای
میوه .یکی از درختها ،درخت گیالسی بود که عباس در کودکی
خودش آن را کاشته بود .همیش��ه از آن مراقبت میکرد .به آن
کود میداد .آب میداد .علفهای هرز اطرافش را هرس میکرد
و ...خالصه هیچکس جرئت نداشت بدون اطالع عباس ،دست به
درخت بزند .درخت گیالس و عباس هردو با هم قد میکشیدند و
بزرگ میشدند .هرسال تابستان کار عباس این بود که از درخت
باال برود و گیالسهای درشت و خوشمزه را بچیند .ما دخترها
هم مینشستیم در حیاط که آقاجان به موزائیکهای داغش ،آب
پاشیده بود و منتظر میش��دیم عباس برایمان گیالس بیاورد.
عباس که راهی جبهه شد و بعد هم مفقوداالثر ،دیگر نه کسی دل
و دماغ داشت ،نه توانایی اینکه از درخت گیالس که حاال بلندتر
شدهبود ،باال برود و گیالس بچیند.
آنروز نوبت من بود که به مادرم س��ر بزنم .عطی��ه باید زودتر
میرفت دنبال کاری و مادر چندس��اعتی در خانه تنها میماند.
کلی خرید کرده بودم و دس��تانم پر بود از خ��رت و پرت .برای
همین ج��ای اینکه کلی��د بیاندازم ،چن��د ضربهای ب��ا پا به در

کوبیدم .چندبار اینکار را کردم ولی خبری نش��د .خیلی نگران
شدم چون مادر پای جایی رفتن نداش��ت .ناچار وسایل را روی
زمین رها کردم و کلید انداختم و وارد ش��دم .مس��یر حیاط تا
خانه را به حالت دو رفتم .دلشوره باعث شده بود دهانم خشک
و نفسم به شماره بیفتد .معموال مادر عصرها با صدای بلند دعا
و قرآن میخواند ولی آنروز خبری از صدای مادر نبود .ش��روع
کردم م��ادر را صدا زدن و اتاق به اتاق دنبالش گش��تم .باالخره
گوش��های از اتاق عباس که نور کمفروغ عصرگاهی کمی آن را
روشن کرده بود ،پیدایش کردم .نشس��ته بود و به بشقابهای
پیشدس��تی روبهرویش که پر بود از هستههای گیالس خیره
نگاه میکرد .ترسیده بودم .نزدیکش شدم و آرام تکانش دادم:
«م��ادر ...مادرجان! خوبی��د؟» نگاه خی��رهاش را از روی زمین
گرفت .نگاهی به من انداخت و همزمان اش��کی که در گوشهی
چشمانش جمع شده بود ،جاری ش��د و لب برچید که«:عارفه
مادر دیدی گفت��م آن جنازهی بچهی من نیس��ت؟ دیدی من
میگفتم ولی ش��ما باور نمیکردید؟ پیش پای تو عباس اینجا
بود .رفت باالی درخت و هرچه گیالس بود چید ،بعد هم نشست
یک دل سیر گیالس خورد ».با ذوق اش��کهایش را پاک کرد
و ادامه داد« :عباس گفت اون جنازهی م��ن نبود ،من آخر این
هفته میام ...خاک بر س��رم! نکند عباس��م رودل کند ،این همه
گیالس خورد!»
مادر همینجور داش��ت حرف م��یزد و من خی��ره مانده بودم
به بشقاب پر از هس��ته! بعد عین برقگرفتهها از جایم پریدم و
دویدم سمت حیاط .نگاهم میخکوب شد به درخت گیالس که
حاال حتی در باالترین نقطهاش هم هیچ گیالسی دیده نمیشد!

