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ادب

وطن امروز شماره 2523

شنبه  10شهریور 1397

یادداشتی بر کتاب منتشر شده درباره شهید مدافع حرم ،محمودرضا بیضایی

تو شهید نمیشوی
وارش گیالنی

 -1مدافعان حرم ،مدافعان حریم و حرمت و حریت
ای��ران و م��ردم ای��ران و نظام جمهوری اس�لامی
ایران هس��تند و در نگاهی وسیعتر ،مدافعان حریم
آلاهلل(ع) و چه مقامی باالتر از این!
بعد از ش��هدا ،رزمندگان ،جانب��ازان و آزادگان
دوران دفاعمقدس ،اینک مدافعان حرم هستند که
رس��الت یاران قدیم و پدران را بر دوش میکشند
و این رس��الت را همیشه باید بر دوش داشت ،زیرا
تعهد مسلمانی ما دفاع از خود و دین و حتی مردم
جهان را بر ما واجب کرده است.
کتاب «تو شهید نمیش��وی» که نام کلیاش
«تاریخ شفاهی جبه ه مقاومت انقالب اسالمی» و
درباره شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی است،
کتابی است که آن را احمدرضا بیضایی ،برادر شهید
روایت کرده است .این کتاب که به چاپ سوم هم
رسیده ،توسط نش��ر «معارف» و «دفتر مطالعات
جبه ه فرهنگی» در  152صفحه و در سال 1396
چاپ و منتشر شده است.
در ابتدای کتاب آمده محمودرضا متولد  18آذر
سال  1360در خانوادهای با ریشههای مذهبی رشد
کرد .وی عضو بسیج شهرک «پرواز» تبریز بود که
بعدها عضو نیروهای قدس سپاه پاسداران شد .او

شهریور  1385از دانشکده افسری فارغالتحصیل
شد و با دختری از خانوادهای والیتمدار ازدواج کرد
که حاصلش دختری به نام کوثر است.
 -2محمودرضا که به آرمان جهانی امام خمینی(ره)
یعنی تشکیل حکومت جهانی اسالم میاندیشید،
مطالعات دینی و سیاس��یاش تعطیل نمیش��د و
با زبان عربی و لهجههای عراقی و س��وری آشنایی
داشت .با آغاز جنگ در سوریه از سال  1390برای
ی��اری جبه ه مقاوم��ت و دفاع از حری��م آلاهلل(ع)
آگاهانه عازم سوریه شد .اعزامهای داوطلبان ه مکرر
و حضور مداوم در جبه ه سوریه ،روحی ه رزمندگی را
در وجودش تثبیت کرده بود .در  2سال آخر حیات
ظاهری خود ،یکس��ره و مدام نقش یک «رزمنده»
را داش��ت .در آخرین اعزامش ک��ه دی  1392بود،
به یک��ی از یاران نزدیکش گفته بود این س��فرش
بیبازگشت است.
س��رانجام  29دی  1392همزمان با س��الروز
میالد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در
اثنای درگیری با مزدوران تکفیری استکبار شهید
ش��د ،در حالی که فرماندهی مح��ور عملیاتی در
منطق ه «قاس��میه» در جنوب شرقی دمشق را بر
عهده داشت .وی بر اثر اصابت ترکشهای یک تله

انفجاری به ناحی ه سر و سینه به فیض شهادت نائل
آمد و این در حالی بود که  2ماه قبل از اعزامش ،به
دنبال هماهنگی برای محل تدفین خود بود.
 -3کتاب «تو ش��هید نمیشوی» بیانگر زندگی و
خاطرات شهید محمودرضا بیضایی است که برادر او
آن را روایت میکند .او در یکی از خاطرات برادرش
میگوید :سال  1369در زلزل ه شمال محمودرضا
 9س��اله بود که یک روز دیدیم پتوهایی که برای
اعزام آماده کرده بودیم ،نیس��ت .بعد دریافتیم که
محمود آنها را زودتر برده .دلیلش را که پرس��یدم،
گفته بود« :زلزلهزدهها به کمک احتیاج داش��تند.
نباید این کمک به تاخی��ر میافتاد» .محمودرضا
عاش��ق دعای کمی��ل ب��ود و هم��واره میگفت
باید عمق معن��ای آن را دریاف��ت .او نمازش را با
ح��ال و به زیبایی و با تام��ل میخواند .از مریدان
حضرت آیتاهلل موالنا در تبریز بود و مسافت قابل
مالحظ��های را طی میکرد تا نماز را با ایش��ان به
جماعت بخواند .حضرت آیتاهلل موالنا مردی عارف
بود .گویا روزی محمودرضا از وی میپرسد« :عرفان
چیس��ت؟» و حضرت آی��تاهلل میگوید« :عرفان
همین روایتهایی است که شیخ طوسی و دیگران
از اهلبیت(ع) نقل کردهاند».
محمودرض��ا با هم ه خصلته��ای عرفانیاش،
هرگز تظاهر به عارفمسلکبودن نمیکرد و در راه
عرفان اهل دار و دس��تهای نبود و در اصل اهل آن
معرفتی بود که آن را از اهلبیت(ع) کسب کرده و
گرفته بود .با این همه ،اهل زندگی عادی هم بود.
مثال در عین حال��ی که ورزش کاراته را خوب کار
کرده بود اما از عالقهمندان به بس��تکبال هم بود؛
بویژه بستکبال آمریکا که مسابقاتشان را سخت
دنبال میکرد و هر روز جمعه باید آن را میدید .به
سیاهپوستهای بسکتبالیست آمریکا عالق ه ویژهای
داشت ،بویژه به یکی از آنها که مسلمان مقیدی بود
و نماز جمعهاش ترک نمیشد؛ نام آن سیاهپوست
مسلمان «ش��کیل اونیل» بود .محمودرضا اصرار
داشت ثابت کند وی از «مایکل جردن» بهتر بازی
میکند؛ علتش را به شوخی و جدی به نماز جمعه
رفتنش ربط میداد.
 -4محمودرضا اهل جبه�� ه فرهنگی هم بود و در
ساختن مستند ویژه سوریه همکاری داشت .سال
چهارم هم که کنکور را پیچاند و به سوریه رفت ،به
همین نیت رفت .در همان اعزام ترکش کوچکی به

نگاهی به رمان «برادر انگلستان» اثر علیرضا قزوه

سختپسندهابخوانند!

حس�ام آبنوس :سال گذش��ته بود که رمان علیرضا قزوه از سوی
نشر س��وره مهر منتشر شد .همین خبر کافی بود که بسیاری را
کنجکاو کند تا ببینند شاعر «موال ویال نداشت» این بار در روبهرو
ش��دن با فرمی تازه و قالبی متفاوت چه کرده اس��ت .تازه کتاب
رونمایی ش��ده بود که یوسفعلی میرش��کاک هم در ویدئویی که
از او منتش��ر ش��د در تمجیدی تا حدودی مبالغهآمیز از این اثر
به عنوان یکی از آثار برجس��ته داس��تان فارسی یاد کرد و همین
مخاطبان بس��یاری را کنجکاو کرد تا سر از زیر و روی نخستین
رمان قزوه در بیاورند .در نخستین مواجهه با نامی روبهرو میشویم
ک��ه خواننده را یاد این موضوع میاندازد که قرار اس��ت رمانی از
ش��اعر مطالبهگر همروزگارمان بخواند« .برادر انگلستان» عنوان
نخس��تین رمان علیرضا قزوه است که با توجه به مواضع سیاسی
قزوه خواننده را ی��اد این موضوع میاندازد که در این اثر هم قرار
اس��ت با رمانی سیاسی روبهرو باشد اما قبل از اینها بهتر است از
ابتدا شروع کنیم« .برادر انگلستان» که به ادعای کسانی که شاهد
تالشهای قزوه برای خلق آن بودهاند بیش از  ۴۰مرتبه بازنویسی
شده ،اثری است که در ابتدا شروعی غافلگیرکننده دارد .شاید باید
گفت علیرضا قزوه در شروع رمان خواننده را
با خواب غافلگیر میکند .حرکتی که در نوع
خود سبب میش��ود خواننده کنجکاو شود
کار را ادام��ه دهد اما ای��ن روند به مرور افت
میکند ولی وارد ش��دن شخصیتهایی که
در ابتدا تنها در حد اس��م بودند و پرداخت و
گس��ترش یافتن آنها سبب میشود خواننده
به فض��ای خوابآل��ود بخشهای��ی از قصه
عادت کند ،بخشهایی که نویسنده اتفاقات
یا پیشنمایش روای��ت را روی فضای خواب
سوار و خواننده را وارد ماجرا میکند .قزوه در
این اثر بخش زیادی از روایت را بر دوش رویا
انداخته و همانطور که آگاهیم رویا در باور دینی ما جایگاه بسیاری
دارد و ق��زوه نیز از این موضوع بخوبی س��ود ب��رده و از آن به نفع
داستانش استفاده کرده است و خواننده در ادامه میبیند که این
رویاها هرکدام نقشی در پیشبرد داستان دارد« .برادر انگلستان»
دارای نثری متفاوت و محکم اس��ت که در کنار لحن استوار آن،
زبانی برجسته را به خواننده ارائه کرده است و همین سبب شده در
نخستین رمان ،علیرضا قزوه زبانی بسازد که خواننده سختپسند را
راضی کند .این تنها گوشهای از کار است ،زیرا قزوه در این اثر عالوه
بر زبان از فرم هم به نفع داستان خود استفاده کرده است .فرمی
که با استفاده از یک زمان غیرخطی بر پیچیدگی آن افزوده شده
ولی آنقدر هم پیچیده نیست که خواننده را پس بزند و آن را در
قفسه کتابهای سختخوان قرار دهد .رفت و برگشتهایی که در
متن قصه به واسطه یادداشتهای «اسماعیل» برای خواننده ایجاد

میشود ،سبب شده کتاب حالت رازگونه پیدا کند و البته کشف
معماهای شخصیتی که زندگی پرپیچوخمی دارد هم بر جذابیت
اثر افزوده اس��ت .خوانندهای که به قصههای قدیمی و انسانهای
سالهای دور که شاید در روزگار کنونی دیگر نتوان نمونههای آن
را یافت ،عالقه دارد حتما در مواجهه با این اثر دچار لذت خواهد
ش��د ،زیرا قزوه شخصیتهایش را از سالهای پس از کودتای ۳۲
گرفته و با خود کشیده آورده تا همین سالهای نزدیک! راوی رمان
«برادر انگلستان» خواننده را یاد راوی رمان مشهور فیتس جرالد
«گتسبی بزرگ» میاندازد ،زیرا راوی نقش بسیاری در قصه ندارد
و تنها شاهد اتفاقات است و جز خوابهایی که میبیند و تنظیم
و تدوین و بازخوانی یادداشتهایی که به دستش میرسد فعالیت
زیادی در داس��تان ندارد اما در هر صورت باز شدن گرههای رمان
بر عهده این شخصیت داستان است .قزوه برای رمانش مضمونی
ضداستکباری انتخاب کرده است .او در این اثر در قالب یادداشتها
به بسیاری از موضوعات معترض است .اعتراضی که به هیچوجه
رنگ و بوی شعارزدگی ندارد و خواننده احساس نمیکند مشغول
خواندن مشتی شعار است ،بلکه نویسنده آنقدر درست شخصیت را
ساخته که وقتی از مذاکرات هستهای سخن
میگوی��د ،خواننده حس نمیکن��د که این
حرف بزرگتر از دهانش است ،بلکه شخصیت
ذره ذره شکل گرفته و چنین حرفهایی از او
بعید نیست ،زیرا او کارهایی کرده که در زمان
خود عجیب بوده است .برای مثال رفتن پای
درس یکی از اساتید حوزه علمیه یا وارد شدن
در مبارزات انقالب یا کارهایی که کسی باور
نمیکند مانند رها کردن زندگی و مهاجرت
به خارج و ...زمینه باورپذیر ش��دن رفتارهای
شخصیت اصلی را فراهم میکند .البته گاهی
پرداختن به شخصیت به قدری اوج میگیرد
که خواننده احساس میکند نویسنده به پرگویی افتاده است در
صورتی که اگر نیک بنگریم زواید کار بس��یار اندک است .هرقدر
به پایان کار نزدیک میش��ویم ساختار جمالت پیچیدهتر و البته
نمادینتر میشود ،زیرا به نظر میرسد حرفهایی وجود دارد که
نمیت��وان به صراحت بیان ک��رد از این رو با این بیان به خواننده
منتقل میشود و این هم شاید هوشمندی نویسنده را برساند که
از این روش برای بیان حرفها در قصهاش استفاده کرده است .در
مجموع رمان «برادر انگلستان» که نخستین اثر داستانی علیرضا
قزوه است هر مخاطب با هر سطح سلیقهای را راضی خواهد کرد.
رمانی که ویژگیهای مختلفی بویژه در زمینه زبان دارد که از شاعر
«از نخلستان تا خیابان» چنین ساختار زبانی برای یک رمان دور از
انتظار نبود و خوانندهای که با اشعار او آشناست تایید خواهد کرد
چنین زبانی ویژه شاعری چون علیرضا قزوه است.

دستش خورد .خانوادهاش آن روز طاقت دیدن این ادب و مث��ل بچههای بس��یج موقع خداحافظی و
ترکش کوچک در بدنش را نداشتند؛ حال این کجا سالم ،شانههایم را میبوسید و مرا شرمنده میکرد.
و جراحت ناش��ی از اصابت  35ترکش به س��ینه و
محمودرضا بش��دت اهل روزنامهخواندن بود.
پهلویش در سوریه کجا!
فیلمش��ناس ه��م بود و بش��دت ضد اس��رائیل و
محمودرضا نهتنها کاراته میدانس��ت و عاشق آرزویش نبرد در کربال بود .او عاشق شهدا بود و با
بستکبال بود ،بلکه اهل فوتبال هم بود و معلومات ایشان زندگی میکرد و بخشی از این زندگی را -که
فوتبالی باالیی نیز داش��ت .یک زمانی آنقدر محو همزیستی و غم شهدا بود -در سرودهای انقالبی
فوتبال بود که درسش دچار مشکل شده بود .حتی میجست و با آنها تسکین میداد؛ سرودهایی که
یک بار با رفتن یکی از فوتبالیستهای محبوبش به عاشقشان بود و همواره بر لب زمزمهگرشان بود.
خارج از کشور ،گریه کرد و نامهای برایش نوشت.
محمودرضاطرفدارتمامعیارانقالببودورزمنده
با این همه ش��وق و عالقه و شیفتگی ،همین که میدانه��ای نظامی و سیاس��ی .او در والیتمداری
به س��پاه رفت ،چن��ان فوتبال و س��ایر عالیق را کمنظیر بود؛ میگفت« :بس��یاری از ش��یعیان در
فراموش کرد که انگار هرگز در بند و عالقهش��ان کش��ورهای دیگر به عکس حضرت آقا بدون وضو
نبوده اس��ت .در واقع سپاهیشدن او نقط ه عطفی دست نمیزنند ،اینقدر حرمت میگذارند .ما از آنها
در زندگیاش بود که توانس��ت او را متحول کرده در بعضی جهات عقب هستیم».
و به رشد و تکامل برساند .محمودرضا معتقد بود
سخن پایانی باز به نقل از راوی کتاب «تو شهید
که ماموریتش به بیرون از ته��ران او را از کارهای نمیش��وی» ،احمدرضا بیضایی درب��اره برادرش
بزرگ بازمیدارد و فرصتها را
محمودرضا بیضایی است که
از او میگیرد .او بعد از اینکه در محمودرض�ا ب�ا هم� ه خصلتهای بسیار ش��نیدنی است .راوی
تهران تش��کیل خانواده داد ،در عرفان�یاش ،هرگ�ز تظاه�ر ب�ه میگوی��د« :بعد از ش��هادت
جواب برادری که به او پیشنهاد عارفمسلکبودن نمیکرد و در راه محمودرض��ا همهج��ا را به
کرده بود خانوادهاش را بردارد و عرفان اهل دار و دستهای نبود و در دنبال وصیتنامهاش گشتم،
برود تبری��ز زندگی کند ،گفته اصل اهل آن معرفت�ی بود که آن را همهج��ا را اما هی��چ اثری از
بود« :تو شهید نمیشوی!»
از اهلبیت(ع) کسب کرده و گرفته آن نبود .س��پردم همهجا را
 -5محمودرضا مثل بسیجیها بود .با این هم�ه ،اهل زندگی عادی به دنبال آن گش��تند ،حتی
زندگ��ی میکرد؛ خیلی س��اده هم بود .مثال در عین حالی که ورزش توی وسایلی که در سوریه جا
و ب��ه دور از تجمالت .او خیلی کارات�ه را خوب کار ک�رده بود اما از مانده بود .تنها چیز مکتوبی
مشتی بود .بارها وقت و بیوقت عالقهمندان به بستکبال هم بود
که از او موجود اس��ت ،همان
مزاحمش شده بودم؛ یک بار که
نامهای است که برای همسر
دیروقت هم بود ،سر راه چند جا
خود در ش��ب ش��هادت امیرالمومنین(ع) نوشته
نگه داش��ت تا میوه و آبمیوه و گوشت بگیرد .به او ب��ود .این وصیتنامه را بعد از ش��هادتش منتش��ر
گفتم« :دیروقت است و دیگر گوشت نمیخواهد ».کردم .محض اطمینان ،یک بار از همسر معززش
گف��ت« :م��ن آدم کبابخوری هس��تم ».نبود ،اما درباره وصیتنامه س��وال کردم ،گفت« :یک بار در
میهماندوس��ت بود .همیشه میگفت« :اگر مجرد خانه درباره وصیتنامه از او پرسیدم؛ پوستر شهید
بودم ،زندگیام روی ترک موتورم بود».
همت را نشان داد و گفت :وصیت من این است».
محمودرضا کم میخوابید و بسیار اهل کار بود؛ محمودرض��ا پوس��تری از حاجهم��ت را در اتاق
مردی صاف و ساده و بسیار متواضع و خودشکن .کوچکش روی کمد وسایل شخصیاش چسبانده
محمودرضا برادر کوچکم بود اما بزرگتر از من بود ،بود .روی این پوس��تر ،زی��ر تصویر حاجهمت این
من��ش و معرفتش بزرگتر از م��ن بود .من با او  2فراز از وصیتنامهاش نوشته ش��ده بود« :با خدای
نوع برادری داشتم؛ یکی برادری خونی و دیگری به خود پیمان بس��تهام تا آخرین قطره خونم در راه
سبب بسیجی و پاسدار بودنش؛ با نوع دوم برادری حفظ و حراس��ت از این انقالب الهی یک آن آرام
بیشتر احساس نزدیکی میکردم .همیشه به رسم و قرار نگیرم».
اصغر فردی و آثار فرهنگی او

لشکری که یک تن بود
رضا ش�یبانی :مرگ نابهنگام اصغر فردی ،شاید به همان اندازه
غریبانه بود که نحوه انتشار و تبلیغات آخرین اثرش «شهریار و
انقالب ملت» .اگرچه در تهران برای این اثر مراسمی در نیاوران
برگزار ش��د اما در تبریز و در زادگاه ش��هریار و فردی عنایتی
شایسته و بایسته به آن نشد .البته نهادهای فرهنگی در تبریز
کارهای مهمت��ری دارند؛ از عکس یادگاری گرفتن با فوتبال و
تخممرغ و برگزاری جش��نوارههای روزمره تا مراسم رونمایی
برای ترجمه کتاب ترکیهای حریم سلطان! بله! باور کنید نهادی
که در تبریز از بیتالمال ارتزاق میکند برای یک کتاب مبتذل
که ترجمهای از فیلمنامه سخیف و فرهنگسوز حریم سلطان
است ،مراسم برگزار میکند و کسی نیز متعرض نمیشود!
ب��ه هر جهت فردی درگذش��ت و در محوط��های خاکی و
بیحصار که به حکم و فرموده مس��ؤوالن امر ،مقبرهالش��عرا
محس��وب میشود ،به خاک سپرده ش��د اما حیفم میآید در
این وانفسای فرهنگی که شمالغرب کشور عرصه تاخت و تاز
دشمنان ملیت و ایرانیت است ،شاهکارهای فردی به فراموشی
س��پرده ش��ود .ش��اهکارهایی که در برگیرنده بیواسطهترین
روایتها از اسطوره معاصر ادبیات آذربایجان،
مرحوم استاد شهریار است.
ش��هریار پس از بازگش��ت به تبریز در
میانسالی ،در یک گوشهنشینی خودخواسته
ق��رار گرف��ت .او دیگر آن ش��هریار فاش و
آش��کارای دههه��ای جوانی نب��ود .رو به
یکسری س��لوک معنوی و رازناک آورد و
س��یری را تجربه کرد که جز معدودی ،راه
به خلوتس��رای این سیر و سلوک نداشتند.
اصغر فردی در سالهای پایانی عمر شهریار،
به این خلوتسرا نظارهای داشت و از یکی از
مهمترین دورههای ادبی و اندیشگی زندگی
شهریار که مصادف است با انقالب اسالمی و جنگ ،برای جامعه
ادبی ایران ،روایتهایی ارائه داد .در واقع فردی شاهد عینی دهه
پایانی زندگی شهریار و مخزناالسرار او بود.
شهریار هم پرحرف و حدیثترین شاعر معاصر است و هم
پررمز و رازترین .شاعری سراغ نداریم که در هشتاد و چند سالگی،
آنچنان پا به میدان پرمخاطره شعر سیاسی بگذارد .در واقع او
بیهیچ واهمه در روزهایی که شهرهای ایران و از جمله تبریز،
زیر بمبارانهای شدید است و جهان برآورد میکند که در نهایت
جمهوری اسالمی بیش از چند ماه دوام نخواهد آورد و دشمنان
با تیغهای آخته خود را ب��رای انتقام جویی از انقالبیون حتی
آنهایی که محاسن دارند آماده میکنند ،برای انقالب شعر پرشور
میگوید ،با قامت پیر و خمیده ،پالتوی مدل آلمانی ارتشی به
تن کرده و در باغشمال در جمع هزاران بسیجی عازم به جبهه،

ش��عر «یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج» را میخواند و
فراتر از این ،تمام اعتبار و گذشته ادبی خود را مصروف انقالب
اسالمی میکند .فردی شاهد مستقیم خلوت شهریار در چنین
روزهایی اس��ت و آگاه به رمز و رازهای معنوی این روزها .پس
از مرگ ش��هریار ،هجومها برای مصادره او آغاز ش��د؛ عموما از
سمت  2جریان فرصتطلب؛ یکی قومگرایانی که میخواستند
با جعل و تحریف تاریخ کالهی از این نمد برای خود بسازند و
دیگری جریان ضد انقالب که بر نمیتافت اعجوبهای قدر قدرت
همچون شهریار ،شاعر انقالب و تشیع باشد .اینجا بود که روایت
فردی و امثال فردی ،راه را بر تحریف حقیقت میبست .در واقع
اگ��ر خدمت فردی به ادبیات را همین ق��در بدانیم که روایتی
درس��ت از شهریار ارائه کرده اس��ت ،باز خدمت سترگی است.
اما صادقانه باید گفت فردی فراتر از این نیز قدم گذاشت .او به
همراه چهرههایی چون شعردوست ،جمشید علیزاده و ...عرصه
و جریانی را در فرهنگ آذربایجان تثبیت کردند که با محوریت
نام و آثار شهریار ،در یک سو از شعر میگفت و در سویی دیگر
به طراحی فضای سیاسی و دیپلماسی میرسید .فردی سالها
بعد ی��ک دیپلمات ادیب ی��ا بهتر بگوییم
ی��ک ادیب دیپلمات ب��ود که در مهمترین
سیاستگذاریهای نظام در حوزه قفقاز رد
پایی از او به چشم میخورد.
فردی آثاری جالب در ب��اره قفقاز دارد
که نش��ان از فرصتشناس��ی ویژه او است.
بالفاصله بعد از فروپاش��ی ش��وروی و بروز
آزادی در ای��ن قلمرو ،ف��ردی در مرکزیت
پ��روژهای ق��رار گرفت که قص��د آن ،ثبت
خاطرات و اسناد پیرمردهای فرقه دموکرات
بود که س��الهای پایانی عمر خ��ود را در
شوروی میگذراندند .شاید اهمیت این کار
در دهههای آینده مشخص شود ،چرا که اسنادی در این پروژه
ثبت و ضبط شد که میتوانست و میتواند چراغ راه دیپلماسی و
حتی سیاستهای داخلی در قبال مساله قومیت باشد .در همین
دوره بود که مس��تند بلند «هفده شهر قفقاز» نیز ساخته شد.
اثری جاودانه و تاثیرگذار که در ش��کلدهی ذهنیت مخاطبان
و ممانعت از فراموش شدن ریشههای ایرانی قفقاز نقشی ویژه
داشت .علیای حال در مرگ اصغر فردی ،آنچه از دست رفت،
فقط یک شاعر یا یک دیپلمات نبود .مرگ او ،در میانسالی و در
دورهای که تازه کار یک مرد فرهنگی میتواند به پختگی برسد،
دهها پروژه بزرگ را ناتمام گذاشت .مرگ فردی ،فروپاشی یک
لشکر بزرگ بود که عازم نبردی بزرگ بود .دریغا که این لشکر،
فقط و فقط اصغر فردی بود و با مرگ او دیگر چنین لش��کری
وجود ندارد!

روزنه

به یاد شهید مدافع حرم
محمودرضابیضایی

سورنا جوکار :کسی که به آیه کریم ه «اِن ّا هلل و
اِنا اِلی ِه راجِ عون» معتقد باش��د مدام در پی آن
است که سرچشمه را بیابد و شاعر چه خوش
سروده :هرکسی کو دور ماند از اصل خویش/
باز جوید روزگار وصل خویش.
اما چگونه میتوان به ذات و فطرت رجعت
کرد؟ آیا باید منتظر مرگ بمانیم یا راه دیگری
ی است یا
نیز هست؟ آیا این بازگشت جسمان 
روحانی؟ یا آنکه توأمان؟ کسانی که میدانند
برای ماندن نیامدهاند هر یک به راهی میروند
الدین
تا به مقصد برسند .شریعت میگوید «ا َِّن َ
عنداهلل االس�لام» و این یعنی در تفسیر باید
َ
گفت تنها راه س��عادت اس�لام است .طریقت
نیز معتقد اس��ت «ا َ ُ
انفاس
لط ُر ِق الیاهلل ب ِعد ِد
ِ
الخالئق» ک��ه یعنی هر کس برای رس��یدن
ب��ه مقصود ،بیانتها راه نرفت��ه در مقابل دارد.
حال باید به کدام گفته گردن نهاد تا به هدف
رسید؟! برای رهایی از تردید شاید یادآوری این
داستان چراغ راه باشد که میگویند :ابنسینا و
شیخ ابوسعید ابوالخیر  3شبانه روز با هم خلوت
کردند؛ در انتها ابنسینا گفت :آنچه ما میدانیم
شیخ میبیند و ابوسعید نیز اعتراف کرد آنچه
را ما میبینیم حکیم میداند .اما شیخ اشراق
سهروردی با اشاره به این دیدار میگوید :عارف
آن کس��ی اس��ت که دانش و بینش را با هم
داشته باشد .حال باید دید چه کسانی مصداق
عارفان منظور نظر ش��یخ اشراقند که دانش و
بینش را با هم دارند .کمی که چشمهایمان
را از دی��دن روزمرگیها بش��وییم و به دنبال
خرق عادت و یافتن افراد فوق بشری نباشیم،
عرفای مورد نظر را بس��ادگی در میان شهر و
کوچههایی که به نامشان مزین شده مییابیم.
یعنی همان ش��هدایی که برای وصال راههای
بیش��مار طریقت را در شریعت یافتند .مدتی
میشود که توفیق یافتهام زندگینامه شهدای
مدافع حرم را میخوانم و بیشتر از هر چیزی
به دنبال رمز شهادت و کلید دروازه وصالشان
هستم تا بدانم چه راز مشترکی میان آنهاست
که ش��هادت انتخابش��ان میکند اما هرچه
بیشتر به دنبال این پروانه دویدم بیشتر از من
دور ش��د ،چرا که هر کدام از این شهدا راهی
نش��ان میدادند .یکی اشکهای شبانه ،یکی
زیارت عاش��ورا ،آن دیگری رضایت مادر و این
دیگری اخالص! اینها همه راههای ش��هادت
هستند اما آن خصوصیت مشترک چیست که
باعث میشود از میان خیل بیشمار افراد ،تنها
عده اندکی س��عادت شهادت بیابند؟ مدتها
به دنبال پاس��خ برای این س��وال بودم تا آنکه
کتاب «تو شهید نمیشوی» به دستم رسید.
کتاب��ی که ش��امل خاطراتی از س��یر زندگی
شهید محمودرضا بیضایی از تولد تا شهادت،
ب��ه روایت ب��رادر این ش��هید گرامی اس��ت.
محمودرضا بیضایی متولد آذر  1360در تبریز
است .کودکی با استعداد که آب و گل آمیخته
با محبتش از همان ابتدا خبر از عاقبتی سرخ
میداد ،اگرنه نمیتوان درک کرد چرا کودکی
 10ساله باید س��ر از حجره یکی از جانبازان
دفاعمقدس دربیاورد تا مشتری خاطرات او از
دوران جنگ باش��د .یا چگونه میتوان انتظار
داشت مفاهیم دعای کمیل را دریابد و از درک
آن ،چشمانش به اشک بنشیند یا نیمه شبها
قامت به نماز شب ببندد در حالی که هنوز نماز
هم به او واجب نبوده و اگر اهل نظر باشیم تمام
اینها نشانههای روشنی برای یک انتخاب است.
آنچه در کتاب تو شهید نمیشوی میخوانیم
خاطراتی بسیار کوتاه و تاثیرگذار هستند که
گویا ت�لاش بر آن بوده ب��ا گزینش خاطرات
موثرتر از میان تمام وقایع زندگی محمودرضا
بیضایی ،مخاطب در زمانی کوتاه بیش��ترین
شناخت را از شخصیت این شهید گرانقدر ،از
لحظه تولد تا دوران تحصیل و سربازی و نحوه
درآمدن به عضویت سپاه ،اعزام به سوریه و در
نهایت ش��هادت او به دست بیاورد .کتابی که
ناخواسته به دست من رسید و پاسخ بسیاری
از چراییه��ا را برایم به ارمغان آورد .ش��هید
بیضایی نیز برای ش��هادت مسیری یافته بود.
مسیری که آن را گذشتن از عالیق و پشتکار
معرفی میکند و معتقد است تمام مشتاقان
برای نیل به شهادت باید پشتکار داشته باشند
و بیوقفه کار کنند .اما تا شهادت یک انتخاب
نباش��د هیچ مس��یری به روی هیچکس باز
نخواهد شد؛ چه آنکه وقتی یکی از همکارانش
به او گفت چرا آرامش تبریز را به غوغای تهران
فروخته ،به او متذکر میش��ود که تو به دنبال
راحتی هس��تی پس ش��هید نمیشوی ،برای
آنکه انتخاب تو آسایش اس��ت .آری! اشک و
نیایش ،اخالص و پش��تکار ،رضایت والدین و
زیارت عاش��ورا تنها میتواند مسیر شهادت را
هموارتر کند اما پیش از آن به س��فارش این
ش��هید گرانقدر باید شهادت را انتخاب کرد و
این انتخاب همان رمز مشترک شهدا بود که
مدتها به دنبال آن میگشتم .حال باید دید
با فهمیدن آن جسارت این انتخاب را در خود
مییابیم یا نه...

