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اشتیاق  آمد.  دنیا  به  ورامین  در   ۱۳۴۵ سال  در  مخدومی  رحیم 
در  و  کشید  می  زبانه  وجودش  در  دبستان  دوران  از  نوشتن 
مدارس  در  پرورش  و  آموزش  اداره ی  طرف  از  که  مسابقاتی 
در  دبیرستان  های  سال  نمود.در  می  شرکت  شد،  می  برگزار 
سال ها  همان  از  پرداخت.  تحصیل  به  حسابداری  رشته ی 
پایان  تا  سالگی   ۱۷ سن  از  و  کرد  آغاز  جدی  طور  به  را  نوشتن 
صحنه های  در  نوبت  شش  در  متناوب،  طور  به   ۱۳۶۷ سال 
شخصیت های  با  شدن  مواجه  داشت.  حضور  تحمیلی  جنگ 
که در روح  دفاع مقدس از جمله فرماندهان و دوستان نزدیکش 
شهادت  به  گهگاه  و  بودند،  تأثیرگذار  بسیار  او  حساس  و  لطیف 
در  نمود.  تقویت  او  وجود  در  را  نوشتن  انگیزه ی  می رسیدند، 
گاهًا  و  می نوشت  را  مطالبی  تحمیلی  جنگ  بحبوحه ی  همان 
از  تعدادی  می نمود.  قرائت  دوستانش  و  رزمندگان  حضور  در 
داستان هایش هم در مجالت و روزنامه های آن سال ها به چاپ 

نمود.  آغاز   ۱۳۶۸ سال  از  را  کتاب  قالب  در  نوشتن  می رسید. 
امور  رشته ی  در  کارشناسی  مقطع  تا  را  خود  تحصیالت  ایشان 
کار تدریس مشغول است. در عین  کنون به  تربیتی ادامه داده و ا
تبلیغات اسالمی  سازمان  و  جهاد سازندگی  سپاه،  بسیج،  با  حال 
در  مقدس  دفاع  ادبیات  ی  حوزه  در  است.  داشته  همکاری 
بی  آثار  نمایشنامه  و  کوتاه  داستان  رمان،  خاطره نگاری،  زمینه 
است: ذیل  ح  شر به  آن  از  برخی  که  است  پدیدآورده  را   شماری 
یک  خودش،  کار  هرکسی  خاطره ها،  و  خواب ها  رفتند،  که  آنان 
کسی ماشه  آسمان هیاهو، جنگ پابرهنه، مردان درد، نرگس، چه 
شهردار  من،  فرمانده ی  سمیرا،  نامه ی  آخرین  کشید،  خواهد  را 
کجاست، بین  خوبو، معلم فراری، مالک خیبر، لوطی و آتش، یار 
و  خبر  عرصه  پروانه های  رفت،  کنار  پرده  وقتی  بهشت،  و  دنیا 
داد،  گوش  حرفهایم  به  خدا  نام های:  با  کودکان  برای  کتابهایی 

که خواهرم خندید، سالم بر قرآن و .. روزی 

زنـــــــدگــــــــــــــــــــــینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:
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معرفیاثرجدیدرحیممخدومی

خاطرات فتنه، همان خاطرات دفاع مقدس است؛ در هیئتی غریب و 
مظلوم.

و این عجیب نیست، چرا که شهدای فتنه هم نسبت به شهدای دفاع 
مقدس غریب و مظلومند.

به قدری که جبهه گیری طلحه و زبیر و عایشه در برابر حضرت علی علیه 
السالم برای آن حضرت زجر آور بود، ستیزه جویی معاویه زجر آور نبود.

علت تغییر جهت بعضی از خودی ها چیست؟
بی بصیرتی فرد یا پیچیدگی جنگ نرم؟ و یا هر دو؟

جنگ نرم بر خالف اسمش بسیار سخت و شکننده است و ونرمی آن، 
تنها در حین ورود بی صدا به دل ها مصداق می یابد.

در جنگ سرد منافقین با بعثیون همداستان شدند تا نظام والیی را 
کشور را  کنند. تلخی این واقعه، ذائقه ی آحاد عوام و خواص  سرنگون 

تلخ کرد.
در جنگ نرم نیز منافق جدید با آمریکا، و ایادی او همداستان شدند 
برای اسقاط نظام والیی. این بار چه تعداد از نخبه ها تلخی واقعه را 

حس کردند؟

که نقش روشنگری و هدایت  آیا همه ی خواص، به ویژه علمای اعالم 
خود را در طول هشت سال دفاع مقدس ایفا می کردند، در جریان فتنه، 

خود به روشنایی رسیده بودند؟
چه تعداد از نویسندگان دفاع مقدس-که سال هاست سر این خوان 
کرده اند- برای دفاعی  کسب  نعمت نشسته و اعتبار و مکنت و آبرو 

کتر و پیچیده تر از دفاع اول، قلم زدند؟ خطرنا
و  است  حاضر  عصر  در  ادبی  نوع  مظلومترین  نرم،  جنگ  ادبیات 
خاطرات، در این میان نقشی کلیدی دارد. چرا که مستندترین و مردمی 

ترین گونه ی ادبی و در عین حال مادر گونه های ادبی دیگر است.
این کتاب انعکاس خاطره خواندنی دیدار اعضای ستاد چهار کاندیدای 

ریاست جمهوری)دوره دهم( با مقام معظم رهبری و
کوچک  خاطرات فعاالن فرهنگی؛حاج سعید قاسمی. دکتر مهدی 
زاده.وحید یامین پور. وحید جلیلی. میثم نیلی. مازیار بیژنی. میثم 
فرجی  جعفر  و  منصوری  محسن  متو.  غالمحسین  محمدحسنی. 

درباره ی فتنه سال 1388 است.
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اصفیاءاهلل  یا  علیکم  السالم  احبائه،  و  اهلل  اولیاء  یا  علیکم  السالم 
… ولیه  اعوان  و  اهلل  انصاردین  یا  علیکم  السالم  خیرته،   و 
تعالی  نشانه های  ای  ایمان،  معجزه های  ای  خدا،  آیت های  ای 

جاودانه انسان …
از  نتوانست  امروز  جهان  آلودگی  و  فساد  که  محمدی  گلهای  ای 
کردید،  شکوفایی باز داردتان، برقی شدید و دنیای تاریک را روشن 
که بالندگی انسان الهی را در عصر  کوتاه نظران  حجتی شدید بر آن 
تسلط مادیت ناممکن میدانستید، خاطره ی مسلمانان صدر اسالم 
کردید و صدق و اراده و فناء فی اهلل را حتی پیش از آنان به  را زنده 

نمایش گذاشتید. آنان به نفس پیامبر و نزول پیاپی آیات قرآن دل را 
گرم و جان را تازه می کردند. اما شما چه؟ حقا خلوص و تقوا را مجسم 
تقوا بود سربازانی  که مظهر خلوص و  امام بحق  برای آن  کردید و 
 شایسته شدید … سالم اهلل علیه و علیکم هنیئا لکم رحمة ربکم.
کتبه بیمناه الوازره اسیر امانیة و ذلیل نفسه علی الحسینی غفراهلل 
آمین. الطیبه.  الزمره  بهذه  الحقه  و  اولیائه  و حشر مع  و رحمة   له 

و در پایان نگاشته اند: 
کتاب در 13 رجب 1411 با چشمی لبریز اشک شوق و حسرت  این 

زیارت شد.

من«،  »فرمانده ی  کتاب  مطالعه ی  از  پس  خامنه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت   
ایشان  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  سوی  از  که  نوشته اند  کتاب  این  بر  کوتاهی  حاشیه ی 

منتشر می شود. این متن به شرح زیر است:
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»یار  کتاب  مورد  در  را  رهبری  معظم  مقام  تقریظ  زیر  در   
کجاست؟« می بینید .

 بار دیگر موسم حج شد وقت انس و معاشقه من با سفرنامه های 
العیش، نصف  از »وصف  با مصداقی  به ضرورت،  کبابی  حج. دود 
بهترین  از  یکی  این  شک  بی  اما  کان«.  »ماشاءاهلل  و  العیش«؛ 
بهترین؛  نگویم  گر  ا ام.  خوانده  من  که  است  حج  های  سفرنامه 

با  همراه  و  گویا  آمیز،  موعظه  روح،  با  نگر،  ژرف  نکته،  پر  لطیف، 
طنز،  همراهی  قلم،  زیبایی  قبیل  از  ادیبانه؛  های  هنرمندی 
که؛ دو، سه  اشتمال بر تصویر، آمیختگی به خیال و … خالصه این 
دالویز  و  مست  خواب،  از  پیش  های  بیداری  هنگام  در  مرا  روزی 

خود ساخت.«

کتاب  باره  در   ۱۳۷۰ اسفند   ۹ تاریخ  در  رهبری،  معظم  مقام   
جنگ پابرهنه نوشتند:

که به خصوص در  »این انعکاسی از رنج های مردم پا برهنه است 
کاری همین مردم بسی جانکاه و تلخ و ناپذیرفتنی  مقایسه با فدا
می نماید … البته تو سن خیال اهل هنر همیشه و در همه میدان 
همین  از  دیگر  های  روایت  گیرد…در  می  پیشی  واقعیت  از  ها 
جبهه و همان خط و در مقابل دشمن ، چیزی از همه برجسته تر 
کار خود در مقابل  است و شیرین تر وآن تواضع و چندان ندیدن 
که ، باری،آنان در جبهه های دیگری ، اما باز در برابر  کار دیگرانی 
کرده و عرقی ریخته  همان دشمن و به عشق همان خدا ، تالشی 
همه  و   … نیست  یکسان  ها  میدان  همه  در  خطر  چه  گر  ا ؛  اند 
بسته  دل  و  دنیا  اهل   ، اند  نبرده  را  جبهه  آن  فیض  که  را  کسانی 

که خود برای خدا  به تعلقات آن ندانستن ، و زحمت و مرارتی را 
کان و پارسیان  برده و بر سر دیگران خرد نکردند … و این صفت پا
که از جهات بسیار، زبان  است … این خصوصیت در این نوشته، 
و تصویر وپردازش بویژه استفاده خوب از آیات قرآن، خیلی خوب 
است به چشم نمی خورد … و افسوِس دیگر آنکه فرق است میان 
کسی از بسته  شدن دروازه  جهاد و شهادت غمگین شود و  اینکه 
مصلحت  که  ای  وظیفه   به  عمل  از  اینحال  با  اما  بخورد.  حسرت 
کسی  اسالم و مسلمین بر دوش همه نهاده خرسند باشد، و اینکه 
گر نگوئیم میل خود ـ  نهاده و قبول ختم  اصل را بر تشخیص خود ـ ا
به  حتی  و  بداند  دشمن  توطئه   و  شیطان  کار  و  خیانت  را  جنگ 
کتاب شق  اشاره ای امام و خاصان او را هم مستثنی نکند .. در این 

اول دیده نمی شود.«
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  شــرایط فرهنگی قدیم و جدید ورامین وجنس زندگی مردم در ورامین 
چه مشخصاتی دارد؟

یکــی از شــاخصه های مــردم شهرســتان ورامیــن، گرایــش دینی آنها اســت. 
بارزترین مصداق بروز و ظهور این شاخصه، ماجرای ۱۵ خرداد سال ۴2 بود 
کــه نــگاه مــردم بــه مرجعیــت آن را شــکل داد. بــا  اینکــه در آن مقطــع مرجع 
روحانــی نبــود، مــردم از خودشــان رفع تکلیــف نکردند. مشــقت طی کردن 
مســافت ورامیــن تــا قــم را – که کار ســاده ای هم نبــود – به جــان خریدند و 
خودشان را به چشمه اصلی وصل کردند. برای آنها هزینه کردن در این راه 
اهمیت داشــت. وجوهاتشــان را به همین ترتیب پرداخــت می کردند. این 
ارتباط از عقیده کامل دینی به عالوه سیاســت نشــات می گرفت. این افراد 
در مراجعه به قم، جدا از اینکه مساله های دینی و شرعی خودشان را رفع 
و رجــوع می کردند، در ابعاد سیاســی زندگی هم به مرجعیت سیاســی قم 
وصل بودند و ســوال های دینی و سیاسی شــان را می پرســیدند. یعنی 
خــأ نبــود مرجع را خودشــان پر می کردنــد. کنار فرا گرفتــن آموزه های 
دینــی، پاسداشــت محرم و اهل بیت )علیهم الســالم( هــم برای مردم 

رنگ و بوی خاصی داشت.
 همان طــور کــه حرکــت ۱۵ خــرداد هــم از هیــات نشــات گرفــت. یعنــی 
گــر افــراد تــك تــك بــه قم  خاســتگاه آمــاده ای بــه نــام هیــات داشــتند و ا
مراجعــه می کردنــد، پایــگاه اجتماعی شــان در ورامیــن، هیات بــود. آنجا 
جمع می شدند. تریبون دار این پایگاه، مداح هیات بود که اطالع رسانی 
عمومــی می کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه مــداح مقبول مــردم بــود، پذیرش 
عمومــی بیــن مردم ایجاد می شــد. این اتفاق در روز ســوم شــهادت امام 
خ می دهــد. چــون در شــهر پیشــوا روز ســوم بــه نــام روز  حســین)ع( ر
بنی اســد معــروف اســت و اهمیــت ویــژه ای بــرای ایــن روز قایلنــد و در 

صحن امامزاده جعفر)ع( مراسم جدی و باشکوهی برگزار می کنند. 
مــردم بــرای برگــزاری همین مراســم جمع شــده بودنــد و موقعیــت از هر 
لحــاظ بــرای قیام آمــاده بود. هم بســتر فکری آماده اســت، هــم روزهای 
محرم است. ارتباط بین مردم و قم هم از قبل فراهم است و به این ترتیب 
کنش نشــان می دهد.  این شهرســتان مذهبی آماده در موقعیت خاص وا
این روحیه همچنان زنده است. نگاه مذهبی و اعتقادی به مسایل دینی 
هنــوز میــان مردم اهمیت دارد. با اینکه در جوار تهران بودن، تهدید جدی 
برای شــهرهای همجوار اســت - امکان آســیب دیدن از تغییر و تحول هایی 
کــه فاصلــه عمیــق بیــن نیروهــای ســنتی و مذهبــی ایجــاد می کنــد- امــا 

جنگپابرهنه
رابرایخودمنوشتهبودم

گفتوگوبارحیممخدومی
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شهرســتان ورامین مقاومت زیادی دارد و خیلی ســخت می شود به فضای 
گر مــروری بر رفتار مردم داشــته باشــیم،  فرهنگــی آن نفــوذ کــرد. هنــوز هــم ا
حــس می کنیم فضای ســنتی تفاوت چشــمگیری با فضای عمومی شــهری 

دارد که در فاصله ۴0 کیلومتری تهران است.

  مناســبات ســبك زندگــی مــردم چقدر در ایــن رفتارها موثر  اســت؟ یك 
طرف، فاصله ورامین تا شهر است كه مثال با فاصله زابل تا اینجا فرق دارد 
و ایــن تبعاتــی هم دارد. یك طرف دیگر ســبك زندگی آنهاســت. مثال نحوه 
كوچــه آجــر  درآمــد مــردم ورامیــن از قدیــم تــا همیــن حــاال. بچه هــا در 
گذاشته اند و توپ بازی می كنند. این تصویری است كه از سال ها پیش در 
تهــران كمتــر دیده می شــود جنــس این فضا كه به روســتا نزدیك اســت یا 
مشی و منش مردم كه عده زیادی از آنها كشاورز ند، در آن روش فرهنگی 

چقدر تاثیر گذاشته؟
کار مــردم  اینهــا موثــر اســت، منتهــا نــه بــه تنهایــی. اولویــت اول و عمــده 
کشــاورزی بوده اســت. در کشــاورزی چند نکته قابل اهمیت است. سختی 
کاشــت، داشــت و برداشــت. صبــر بــرای اینکــه  کار، آبیــاری، مرحله هــای 
کاشــته ها بــه بــار بنشــیند و محصــول بدهــد. برخــالف االن که کاشــته ها در 

گلخانه ها همیشه می تواند محصول داشته باشد.
 آن موقــع این طــور نبــوده، فصلــی بایــد طــی می شــد و زمانی می گذشــت تا 
محصولی به ســختی به دســت بیاید. این محصول فقــط برای خود فرد هم 
نبود. این نکته دوم است. فرد دایم با این ذهنیت سروکار دارد که با دست 
خــودم می خواهــم نانــی در ســفره دیگری بگــذارم. ایــن صبر و ایــن بذل در 
ســاختن انســان خیلی موثر بود. در عین حال الزمه اصالح رزق کشــاورزی، 
زکات اســت، مــردم هم مقید بودند و پرداخــت می کردند. همین چند وقت 
پیــش در شهرســتان ورامیــن، جلســه زکات بــود کــه شهرســتان ورامیــن در 

پرداخت زکات جزو برترین های استان شناخته شد.

  یعنی مردم خیلی جدی زكات می دهند؟
بله، برخالف پایه اقتصادی ضعیفی که جای توجیه برایشان دارد، پرداخت 
زکات جــزو اعتقــاد و ســنت های دیرینه این مردم اســت. یــك دلیل مهم آن 
ارتبــاط با قم اســت. مردم برای ایــن موضوع اهمیت قایل می شــوند، برای 
ج می کنند. این را در شهرستان های دیگر  دین و مذهب خودشان پول خر
ج کردن بــرای دین و مذهب جــدای از حق خمس و  هــم دیــده ام. پــول خر
ج  زکاتــی بــود کــه بایــد می دادنــد. بــرای تربیــت دینــی خودشــان پــول خــر
می کردند و دنبال مرجع شــان می رفتند که یك نماینده به روســتا بفرســتد. 

یك روحانی را می آوردند و در شهر و روستایشان به او اسکان می دادند. 
غیــر از محــل زندگــی در طول مدتی که آن روحانی در شــهر بــود، مایحتاج او 
توســط اهالــی تامیــن می شــد. همــه روســتاها مســجد و حســینیه و تکیــه 
نداشــتند. بیشــتر خــود مــردم خانه هایشــان را بــه صــورت ســیار در اختیــار 
هیات هــا و دســته های عــزاداری می گذاشــتند. اینها هم در ســاخته شــدن 
خودشــان و فرزندانشــان تاثیر داشت و هم در ســنتی کردن فضای عمومی 
شهرســتان و اصــالح رزق و روزی کــه می خورنــد. البته دامــداری هم در کنار 
کشــاورزی انجام می شــد، اما بیشتر در حد رفع نیاز و احتیاج خودشان بود. 
در اینجــا هــم ایــن آدم هــا که بــا یك موجــود زنده طرف حســاب بودنــد و در 
مرحله هــای مختلــف زندگــی او دخیــل می شــوند تا بــه مرحله ای برســد که 
قابل استفاده باشد، روح و روش زندگی این آدم خیلی فرق می کند با فردی 
که مدام با یك عنصر بی جان طرف باشــد. این شــغل ها و این شیوه زندگی را 

در پیامبران هم دیده ایم.
مســجد جامــع ورامیــن حــدود ۷00 ســال قدمــت دارد، ایــن قدمــت زبــان 
گر ۷00 سال پیش در این شهرستان، مسجد جامعی  گویایی اســت از اینکه ا
بــا این وســعت ســاخته شــده، یعنــی موضــوع دین خیلــی اهمیت داشــته. 
چون مســجدها باید مردمی ســاخته شــوند، با پول همان کشــاورز، معمار، 
دامــدار و... ، بنــای مســجد جامــع ورامیــن هــم بنــای عظیــم و گران قیمتی 
گــر چنین بنایی بخواهد ســاخته شــود، اعتبــار زیادی  اســت. همیــن حاال ا
می خواهد و مردم این اعتبار را تامین کرده اند. حاال نســل به نســل گذشته 

و مــا نمونه هایــش را در مقطع هــای مختلــف می بینیــم. این روحیــه جدا از 
خــرداد ۴2، در دوره دفــاع مقــدس هــم خیلی خــوب خودش را نشــان داد. 
جدا از رزمنده هایی که در دفاع مقدس حضور داشتند و حدود ۱۴00 شهید 
از ورامین تقدیم انقالب شــد، ســرداران شــاخصی در این شهرســتان داریم. 
آقایی، شهید کاربر و... و  ازجمله شهید ستاری، شهید اردستانی، شهید مال

حدود ۳0 نفر از فرماندهان بزرگ جنگ.

  در فضای فرهنگی ورامین مجموعه هایی مثل بچه های فالن مسجد 
می خواهنــد مراســم بگیرند و كاری انجام دهند یــا كارهای جدی تری كنند 

و... این كارها سخت است؟
در مکان هــای محــدود این کار ســخت اســت. این هــم محدود بــه ورامین 
نیست، در همه محیط های بسته چون افراد نسبت به هم شناخت دارند، 
موضع هم دارند. به همین دلیل روی کار تاثیر می گذارد. اما در جاهایی که 
وســعت دارد و مردم همدیگر را نمی شناســند، هر کس می تواند سفره اش را 
گی شــهرهای کوچك گاهی به کار  بــاز کنــد و به کار خــودش بپردازد. این ویژ
کــم می شــود و شــخص ســالم  کمــك می کنــد، چــون امــکان سوءاســتفاده 

می ماند، از طرفی هم جلو ابتکار و خالقیت گرفته می شود.

  خود شما هم سابقه كشاورزی دارید؟
نــه، پــدران ما مهاجر بودنــد و برای کار از آذربایجان آمدند. به دلیل شــرایط 
ســخت مقطع هایــی که در آن زندگــی می کردند، دایم دنبــال کار بودند و به 
دلیل دایر شــدن کارخانه قند ســر از ورامین درمی آورند. بعد کارگر کارخانه 
قنــد می شــوند. کار کشــاورزی هــم می کردنــد، منتهــا نــه بــه عنــوان ارباب و 

ج خانه کمك کند. زمین دار، فقط کاری که به هزینه ها و تامین مخار

  اولین تجربه و سابقه آشنایی ما با رحیم مخدومی به »جنگ پابرهنه« 
مربوط می شود.جنگ پابرهنه چطور شكل گرفت؟

جنــگ پابرهنــه جــزو اولیــن کتاب هــای مــن اســت و خاطره های خــودم  را 
نوشــتم. برخــالف کتاب هــای بعدی کــه از ابتــدا برای چاپ نوشــتم، جنگ 
پابرهنه در فضایی شکل گرفت که هنوز وارد حرفه نویسندگی نشده بودم و 
کنده ای می نوشــتم  بــرای دل خــودم می نوشــتم. از زمان جنگ مطالب پرا
کــه همــه متاثــر از دفــاع مقــدس و شــهدا بــود. بعــد از جنــگ انگیــزه ام برای 
نوشــتن بیشــتر شــد. ازجملــه کتاب هایی کــه آن موقع شــکل گرفت، جنگ 
پابرهنــه بــود کــه بالفاصلــه بعــد از جنــگ ســال ۶9 – ۶۸ آن را نوشــتم. نــگاه 
انتقادی بعد از جنگ خیلی شدید بود، بچه ها از فضای جنگ کنده شدند 
و بــه فضــای دیگری آمدند. فضای قبلی کامال به گذشــته ســپرده می شــد و 
قابــل دسترســی نبــود، پــس طبیعی بود کــه نگاه ها بــه فضای موجــود نگاه 

نقادانه باشد. 
ایــن کتــاب به فضای دفاع مقدس نزدیك بود و از فضای جدید متاثر. حرفه 
نویسندگی که از یك بعد آفت محسوب می شود در نگارش این کتاب دخل 
و تصرفــی نداشــت. نکتــه دیگــری که آن موقع به ذهنم رســید ایــن که برای 
دفــاع مقدســی که متاثــر از فرهنگ عاشــورا و قرآن کریم اســت، از این منابع 
الهی کمك بگیرم. به ذهنم رســید برای هر یك از خاطره ها، آیه ای پیدا کنم 
که به لحاظ مفهومی با آن منطبق شود. در قرآن جست وجو کردم و آیه ها را 
پیــدا کــردم. ایــن پروســه شــکل گیری محتوایــی کتــاب بــود. دفتــر ادبیات 
مقاومــت حــوزه هنری هــم آن موقع تازه شــکل گرفتــه بود و در کانکســی در 
حیــاط حــوزه هنــری برپا شــده بــود. آقایــان ســرهنگی، بهبــودی، کمره ای، 
صفری و... در آنجا فعال بودند و من هم تازه با آنجا ارتباط برقرار کرده بودم. 

کتاب را به اینها دادم و سال ۶9 یا ۷0 اولین چاپ آن بیرون آمد.

  یكی از داستان های جنگ پابرهنه مربوط به یك كارگر افغانی است كه 
در شــهر گاهــی هم اذیتش می كردند، بعد بــه جبهه می رود و می جنگد. از 

این نمونه ها در این حوالی زیاد بود؟
اینجا بیشتر بود. در همه کشور از این نمونه ها داشتیم، منتها اینجا به این 
دلیل تعدادشــان بیشــتر بود که مهاجران زیادی هم از افغانستان به دلیل 

مردم در 
زندگی شان به یك 
چیزی رسیده اند؛ 
اینکه من حریمی 

دارم، از این 
حریم نباید پایم 

را فراتر بگذارم. 
احساس می کند 

که لقمه حرام 
نباید بخورد. این 

را برای خودش 
تکلیف می داند. 

که  افرادی هم 
تحت تربیت 

خانواده ها قرار 
می گرفتند، با 
همین شیوه 

آموزش می دیدند
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موقعیت کار کشاورزی به ورامین آمدند. همین االن در هر محله و مدرسه، 
تعــداد زیــادی از ایــن مهاجــران افغانــی داریم. بــه همین نســبت چون این 
افــراد در ایــن محیط هم کار می کردند و هم تربیت می شــدند، در مســجدها 
رفــت و آمد داشــتند، عضو پایگاه بســیج می شــدند. بــا خانواده هایی که به 
کار می کردنــد، زندگــی می کردنــد. همیــن شــهید  کارگــر برایشــان  عنــوان 
عبدالرحیم جمشــیدی کســی اســت که از نوجوانی به یك خانواده منتسب 

می شود، اتاقی به او می دهند و کنار اهالی خانواده زندگی می کند.
 تفکــر آن خانــواده روی او اثــر می گــذارد. از قضــا ایــن خانــواده، از آدم هــای 
بســیجی و رزمنده بودند، عبدالرحیم هم کم کم عضو بســیج می شود و مثل 
یك فرزند با این خانواده عجین می شود. ما شهدا و جانبازان و رزمنده های 

افغانی زیادی در این منطقه داریم.

   ایــن مناســبات چطــور اتفــاق می افتــد؟ یــك ســری آدم پــای پیــاده از 
ورامین راه می افتند به ســمت تهران كه امام خمینی)ره( را آزاد كنند. چه 
اتفــاق و فرآینــد اجتماعــی و فرهنگی بــه اینجا منجر می شــود؟ عبدالرحیم 
جمشــیدی طــی چه مناســباتی بــه اینجا می رســد كه به جبهه بــرود؟ در 
همــان فضا آدم هایی از كشــور خودمان تماشــاچی بودنــد و همه اتفاق 
جنگ برایشــان اهمیتی نداشــت. چــرا عبدالرحیم جمشــیدی به جبهه 

می رود؟
گــر بخواهــم در یــك کلمــه بگویــم، می گویــم تکلیــف. منتهــا کمــی بازتــرش  ا
می کنــم. آن چــه چیــزی اســت کــه در ظاهــر قضیه عقــل را تعطیــل می کند؟ 
حسابگری ها را تعطیل می کند و منجر به اتفاق هایی می شود که با حساب 
و کتاب هــای عقل ما جور در نمی آید؟ افرادی مثل عبدالرحیم جمشــیدی 
کــه حتــی ایــن آموزش هــا هــم از نظــر مــن  طــی یــك دوره آموزش هایــی 
حساب گرانه نیست، به قصد و انگیزه رسیدن به نقطه خاصی نیست، تحت 
این آموزش ها قرار می گیرد و خودش هم می شود آدمی شبیه آدم های این 
منطقــه و ایــن خانــواده. اینکــه می گویــم حســاب گرانه نیســت، یعنی تحت 
آموزش هایی بودند که حتی این آموزش ها هم خیلی به انگیزه رســیدن به 
نقطــه خاصــی نیســت. با توجه بــه فضای مذهبــی شهرســتان ورامین، این 

شیوه زندگی جزو ضرورت های زندگی افراد شده است.
 یعنــی خیلــی بــه ایــن قضیــه فکــر نمی کننــد. مــردم در زندگی شــان بــه این 
کــه حریمــی دارم، از ایــن حریــم نبایــد پایــم را فراتــر بگــذارم.  رســیده اند؛ 
احســاس می کنــد نبایــد لقمــه حــرام بخــورد. ایــن را بــرای خــودش تکلیف 
می دانــد. تــا ایــن حد فکــر می کنند. چــون غالبــا خانواده ها ســنتی بودند و 
سطح سواد قابل توجهی نداشتند، به این رسیده بودند که باید حریمی را 

رعایــت کننــد، باقــی کار دســت کــس دیگری اســت. افــرادی هم کــه تحت 
تربیــت خانواده هــا قــرار می گرفتنــد، بــا همین شــیوه آمــوزش می دیدند. با 
همین شــیوه زندگی می کردند. در صحنه های مختلف نمونه های بارز این 

مساله را می بینیم. 
خ می دهد، اصال نمی شود حساب گری را   خیلی وقت ها در اتفاق هایی که ر
دخیل کرد. حســاب و کتاب می گوید: تعداد شــما با تعداد آنها برابر نیست و 
تکلیف روشــن اســت. ســالح آنها با دســت خالی شــما جور درنمی آید. اینکه 
شما تجزیه شدید و تعدادتان کمتر شد، باز عقل تکلیف را مشخص می کند. 
اینهــا چیــزی نیســت کــه بتوانیــم بگوییــم در زندگــی اینهــا حســاب و کتاب 
منطقی صورت گرفته و نتیجه آن شده که در چنین شرایطی، این طور عمل 
کننــد. بــه قــول فرمایــش حضــرت علی)ع( مثــل بارش برف اســت کــه بدون 
هیاهــو و نمــود خارجــی یك دفعــه همه جــا را ســفیدپوش می کنــد. ایــن 
تربیت های آرام، مســتمر و برخاســته از اخالص درونی، رفته رفته شخصیت 
ایــن بچه ها را شــکل داده اســت. کســانی مثل بــرادران افغانی هــم که چند 
ســال می آمدنــد و در ایــن محیــط زندگــی می کردنــد، چــون بــا ضمیــر پــاك 
می آمدنــد، تحــت ایــن تربیــت قــرار می گرفتنــد و انســان های وارســته ای 

می شدند. وارستگی عبدالرحیم جمشیدی بسیار برجسته بود.
تصور کنید کسی که سختی هجرت را در سنین نوجوانی به دلیل یك مشکل 
جدی در زندگی، تحمل کرده و برای حل مشکل مایحتاج اولیه خانواده اش 
به ایران آمده. خانواده در افغانستان منتظرند که او برایشان پول بفرستد. 
آنها مجبورند این نوجوان را به کام خطر بفرســتند که مشــکل زندگی شــان 
حل شــود. این نوجوان وقتی در این فضا قرار می گیرد، کامال نســبت به مال 
دنیــا وارســته می شــود. خانــواده ای کــه او را سرپرســتی می کنند و بــه او کار 
می دهنــد، می گوینــد ماه ها کار می کــرد و حرفی از پول نمــی زد. انگار به مال 
دنیــا بی نیاز بــود. در مقطع هایی پول فرســتادن برای خانواده اش ســخت 

بود و او این پول را اصال از ما نمی گرفت. خودش را کامال وقف کرده بود. 
زمانــی که شــهید می شــود، پول هایــش پیش این خانــواده می مانــد. این 
خانــواده هیچ نشــانی از خانواده افغانی عبدالرحیم نداشــتند. بعد از چند 
سال که برادرش برای پیدا کردن عبدالرحیم به ایران می آید، این خانواده 

پول هایش را به او می دهند.

  خب عبدالرحیم كه به پول احتیاج داشته، برای كار به ایران آمده، چرا 
پولش را نمی گرفته؟

امکان ارســال پول به افغانســتان نبوده، خودش هم چشم داشتی به این پول 
نداشته. انگار لذت بزرگ تری جایگزین اندوختن پول می شود. به همین دلیل 

در جوار تهران بودن، 
تهدید جدی برای 
شهرهای همجوار 
است. اما شهرستان 
ورامین مقاومت 
زیادی دارد و خیلی 
سخت می شود به 
فضای فرهنگی آن 
گر  کرد. هنوز هم ا نفوذ 
مروری بر رفتار مردم 
داشته باشیم، حس 
می کنیم فضای سنتی 
تفاوت چشمگیری با 
فضای عمومی شهری 
که در فاصله ۴0  دارد 
کیلومتری تهران است
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حســاب و کتاب روزهایی که کار کرده و پول  هایی را که طلبکار اســت از ذهنش 
بیرون کرده است. ذهنش را نسبت به این موضوع کامال وارسته کرده بود.

  ممكن اســت كســی بگوید این آدم كه احتیاجی نســبت به او هست، 
برای چه باید برود و در جنگی شــركت كند كه ظاهرًا ربطی هم به او ندارد؟ 
كسی مجبورش نكرده و خانواده اش هم به او احتیاج دارند، اینها را چطور 

توجیه می كنید؟
این از همان تربیتی برمی آید که درباره اش صحبت کردیم. االن می نشینیم 
و حســاب می کنیم و به نظرمان می رســد که این کار درســت نیست. اما نوع 
حســابگری او فــرق می کنــد. شــاید تــا در آن شــرایط قــرار نگیریــم و آن انگیزه 
درونــی کــه فــرد را از جــا می کنــد و در وادی جدیــدی قــرار می دهــد، تجربــه 
نکنیــم، نمی توانیــم بفهمیــم که ایــن رفتار از کدام حســاب و کتــاب تبعیت 
می کنــد؟ مثل دانش آمــوزان خودمان که وظیفه شــان درس خواندن بود، 
عشــق و محبــت بــه خانواده و پدر و مادر می توانســت مانع آنها شــود. اما در 
یــك لحظه که انگیزه درونی به غلیــان درمی آید، هیچ چیز نمی تواند جلودار 
اینهــا شــود. موضــوع جنــگ به جــز تیر و ترکــش و ســختی چیز دیگــری نبود. 

ح شد . بعدها امتیازهایی مطر

  بله زمانی كه فرد داشته به جبهه می رفته كه این حرف ها نبوده. تازه 
گــر بــود هــم طــرف می گفت مــن بــروم و جلــو تیــر و بمیرم كــه مثال بــرادرم  ا

دانشگاه برود؟
گر از آنها سوال هم می کردیم، شاید پاسخ عقل پسندی نداشتند.  بله، حتی ا
گــر ده هــا دلیــل بــرای مانــدن پیــش پایشــان می گذاشــتید، خیلــی از آنهــا  ا
نمی توانستند استدالل درست و منطقی بیاورند. حتی در وصیتنامه ها هم 
بیشتر عرفانی صحبت می کنند. در وصیتنامه ها استدالل کم می بینید. این 
کی شــهدا و رزمنــدگان در آن زمان بوده و هیــچ چیزی نمی تواند  فضــای ادرا
جایــش را بگیــرد. یعنی االن خاطــره می گوییم و خاطره می نویســیم، اما این 
کارهــا چــون منفك از آن فضا اســت بــا عقل و منطق پیوند خــورده. به همین 
دلیل اصال نمی تواند آن حس را به درستی ایجاد کند. شاید با نگاه کردن به 
وصیتنامه ها و یادداشــت های روزانه آن زمان بتوانیم کمی نزدیك شویم به 

آن فضایی که به چنین تصمیم هایی منجر شده.

  چــه مناســبات فرهنگی به اینجا می انجامد؟ چــون كمی كه به فضای 
دیــده  مشــكل هایی  می شــویم،  نزدیــك  كوچــك  شــهرهای  اجتماعــی 
می شود كه ظاهرا مانع چنین تصمیم هایی می شود. به هر حال احتماال 

ج زندگی را داشتند،  خیلی از این آدم ها مشكل مالی و تامین خرج و مخار
مریــض داشــتند، عیالــوار بودنــد و بعضی مشــكل هایی كه مثــال در چنین 
منطقه هایی نســبت به فضاهای شــهری  و مرفه تر بیشتر است. برای چه 
ایــن آدم هــا باید زار و زندگی شــان را رها كنند و به جنگ بروند. این فاصله 
گر به  و اختــالف به چشــم مــا می آید و احســاس می كنیم مثال ایــن آدم ها ا
زندگــی خودشــان برســند، واجب تر اســت. یا الاقــل آن چیزی را كــه دارند، 
كــه در آن شــرایط دارنــد درس  نبایــد وســط بریزنــد بــرای عــده ای دیگــر 
می خواننــد و پول جمع می كنند و ســاختمان می ســازند. چــرا این آدم ها 
بایــد این جــوری وســط بیاینــد و پــای كار بایســتند؟ در هر مقطعــی از 42 تا 

انقالب تا جنگ و حتی همین فتنه پارسال...
خب، مصداق شــاخص این حرف های شــما همین عبدالرحیم جمشیدی 
اســت. او اصــال ایرانی نیســت. ایــن آدم چه چیزی در درونش هســت؟ برای 

مملکتی می جنگد که هیچ تعلقی نسبت به خاك آن ندارد.

  مثال كوپن هم ندارد...
بلــه، از خیلــی امتیازها محروم اســت. دانشــگاه نمی تواند برود، شناســنامه 
ندارد. حتی توســط بعضی اهالی این کشــور ضرب و شــتم و تحقیر می شود. 
یــك فــراز با اهمیــت از خاطره های عبدالرحیــم همین اســت؛ از جبهه که به 
مرخصــی می آیــد، بــه پایــگاه بســیج مــی رود. آن موقــع شــب ها نگهبانــی 
کــه یــك افغانــی  می دادنــد. عــده ای از اراذل و اوبــاش به شــان برمی خــورد 
جلویشــان را بگیــرد و بگویــد: کــی هســتید، کجــا می رویــد و... وقتی ســاعت 

نگهبانی عبدالرحیم تمام می شود، او را گیر می آورند و حسابی می زنند.
 چند روز در خانه بســتری می شــود، اما قبل از اینکه مرخصی تمام شــود، 
گر هم گردانی به  دوبــاره بــه جبهه برمی گردد. دیگر به مرخصی نمی آید و ا
گــردان دیگــری  گرفتــن بچه هــا منحــل می شــد، او بــه  دلیــل مرخصــی 
می رفت. حدود ۸ – 9 ماه پی در پی در جبهه ماند و چند بار مجروح شد. 
این ســوال شــما را جدی تر می کند، که چه نیرو و چه انگیزه ای می تواند 
ایشــان را همچنــان اســتوار بــر عقیــده اش نگــه دارد؟ دلیل هــای زیادی 
می توانیــم بشــماریم بــرای اینکــه ایــن آدم بایــد دنبــال زندگی شــخصی 
خودش برود. اما چه چیزی او را نگه می دارد؟ می توانیم به زبان بگوییم، 
رســالتی برابر خدای خودش داشت و رفت. منتها همه اینها شعار است، 
حرف است. در عمل رسیدن به این مرحله، کامال منحصر به فرد است و 
آنهــا بــه این تجربه رســیده بودنــد. با پشــتوانه تربیتی ســال های قبل به 

اینجا می رسند.)برگرفته از نشریه مهر نو(

 پدران ما مهاجر 
بودند و برای 

کار از آذربایجان 
آمدند. به دلیل 

شرایط سخت 
که  مقطع هایی 

در آن زندگی 
می کردند، دایم 

کار بودند  دنبال 
و به دلیل دایر 
کارخانه  شدن 

قند سر از ورامین 
درمی آورند. بعد 

کارخانه قند  کارگر 
می شوند
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  از  آشنایی  با رحیم مخدومی بگویید؟
بود.  مقاومت  هنر  و  ادبیات  دفتر  تشکیل  اوایل  همان  می کنم،  فکر 
که با رحیم  سال های شصت و هشت و شصت و نه در حوزه هنری بود 
لشگر  بچه های  جزو  رحیم  که  نمی دانستیم  شدیم.  آشنا  مخدومی 
می کرد.  خدمت  آنجا  و  بود  ل  بال گردان  در  رحیم  چون  است.  خودمان 
گردان  که ایشان از فرمانده  کردیم و آن خاطره ای  که با او  بعد با صحبتی 
برتر  به عنوان خاطره  و  کتاب »فرمانده من« منتشر شد  و در  آورد  ل  بال
کتاب دارد  کرد. اآلن هم این  باهم ادامه پیدا  شناخته شد آشنایی ما 

چاپ می شود. 

کتاب های دیگر چاپ شد. درست است؟   بعدش هم »جنگ پابرهنه« و 
کتاب دیگرش بود. بعد هم »مردان درد« بود. مردان  بله. جنگ پابرهنه 
خیلی  که  بود  جمشیدی  عبدالرحیم  شهید  افغانی؛  شهید  بحث  درد، 
که چاپ شد، آن موقع مثل همین اآلن  گفته بود. اما جنگ پابرهنه  زیبا 
کتاب ایشان را خوانده  کتاب های دفاع مقدس عنایت دارند،  که آقا به 
بودند و یک تقریظی رویش نوشته بودند. من دقیق حضور ذهن ندارم 
کردند،  کتاب تعریف و تمجید  که آقا از این  ولی یادم هست، ضمن این 
که نباید این قدر منفی ببینیم. باید نوع  توصیه و یادآوری هم فرمودند 
قدر  این  بکنیم.  یکی  جبهه  پشت  و  جبهه  مردم  به  نسبت  را  نگاه مان 

تفاوت قائل نشویم.  
کردند و در چاپ های بعدی،  گوش    که آقای مخدومی هم حرف آقا را 
را  پابرهنه  جنگ  آخر  صفحات  یعنی  کردند.  حذف  را  صفحه اش  چند 

کردند.  حذف 
بله. 

که  کتابی راجع به رخدادهایی  بعد از جنگ پابرهنه، ایشان یک    
کتاب را دیدید؟ کتابی به نام نرگس. شما این  در ورامین بوده، دارد؛ 

گفتید شنیدم؛ ندیده ام.  که شما  نه. اآلن 

کتاب  کرده است. یک  کتاب را تجدید چاپ   این 
ً
  حوزه هنری اخیرا

بیشتر  صفحاتش  تعداد  ولی  پالتویی.  قطع  در  است.  قشنگی  جیبی 
برای  که  جنبه  این  از  شاید  است.  شده  نوشته  نوجوانان  برای  است. 

نوجوانان است، شما ندیده اید؟
گر اآلن  ا کرده است. یعنی  کار  شاید. ایشان الحمداهلل در همه وادی ها 
ایشان نشان بدهیم، هم در بحث  از  رزومه ای  و  کارنامه  بخواهیم یک 
شخصیت شناسی  و  جنگ  بحث  در  هم  اند،  کرده  کار  انقالب  تاریخ 
کتاب جنگ  کتاب فرمانده من است.  کرده اند. یک نمونه اش  کار  جنگ 

پابرهنه هست. 

گاهی اوقات روی شخصیتی مثل »شهید غالمعلی پیچک«    حتی 
تمرکز می کنند و زندگینامه داستانی می نویسند. 

مثل  می نویسد.  مستند  زندگینامه  می نویسد؛  داستانی  زندگینامه  بله. 
کارور و کتاب شهید خانجانی که این هم تقریبًا  »مالک خیبر« برای شهید 
ح  طر این  که  می گویم  اینها  خواندن  موقع  همیشه  من  است.  مستند 
ح مشکلی است. خانم شهید خانجانی را می شناسیم و  واقعًا خیلی طر
و  پدر  بودند.  راضی  کتاب  این  از  هم  آنها  دارند.  ارتباط  ما  بچه های  با 
کردم و دیدم آنها هم راضی  کرمانشاه مالقات  مادر شهید خانجانی را در 
که می نویسد، الحمداهلل شخصیت شهید را خوب  کتابی  هستند. ایشان 

جاییکهمردمهستند،اوهمهست
گفتوگوباگلعلیبابایی

نویسنده دفاع مقدس

وارد شدن در این 
میدان ناشی از همان 
شهامت و قدرت 
که  تصمیم گیری است 
ایشان از جنگ به ارث 
برده است. اآلن هم 
خیلی از بچه رزمنده ها 
که نویسنده  را داریم 
هستند ولی نیامدند 
وارد میدان بشوند 
و مثل ایشان برای 
مردم روشنگری بکنند. 
کتابش بارها  که  همین 
چاپ می شود، دلیل 
که مردم  بر این است 
که  مشتاق هستند 
گذشت. بدانند چه 
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پرورش می دهد. خوب به خواننده انتقال می دهد. 

نوشت  دیگر  کتاب  یک  مخدومی  آقای  و  کرد  پیدا  ادامه  هم  این    
با عنوان »آخرین نامه سمیرا«. آنجا هم رد پاهایی از شهید خانجانی 
هفتاد  سال  از  مخدومی  آقای  که  نگاهی  آن  یا  است؛  مشاهده  قابل 
مخدومی  آقای  از  بار  یک  من  گرفتند.  پی  چهار  و  هشتاد  تا  شش  و 
از نظر فرهنگی  اوقات فضا  گاهی  اینکه  با توجه به  پرسیدم، چرا شما 
گفت، من همه را نوشته ام. مثاًل  مسموم می شود، چیزی نمی گویید؟ 
گنجی و اینها را در »آقا جلیل« و »آخرین نامه سمیرا« دادم.  جواب آقای 
قول  به  که  دانشگاهی  استاد  و  دانشجو  دختر  آن  بین  که  مناظره ای 
کتابم دادم. یعنی مخدومی هیچ  خودش روشنفکر است، جواب او را در 
کرده  علم  قد  یا  بوده  گردپرور  شا یا  نوشته  یا  ننشسته.  کت  سا وقت 
گفتم،  خدمتتان  که  وادی هایی  این  در  مختلف.  فضاهای  در  است، 

شما مخدومی را چه طور ارزیابی می کنید؟
که در بحث نویسندگی هم روحیه معلمی اش  کرده است  مخدومی سعی 
را داشته باشد. یعنی معلمی و تذکر و آموزش، همیشه مد نظرش بوده 
پررنگ تر  مقدار  یک  جامعه  در  سیاسی  مسائل  که  آن  از  بعد  هست.  و 
می شود و خیلی از مسائل را در بر می گیرد، ایشان در خیلی از جاها وارد 

شده اند. 
که  آثاری از ایشان مربوط به قبل از فتنه و این جور چیزها است؛ حرکتی 
رحیم مخدومی انجام داد و یک تنه به میدان مبارزه با فتنه گر ها آمد، به 
نظر من، حاال من به تعبیر خود هنرمندان یا نویسندگان می گویم، شاید 
که  کسانی  حتی  نویسنده  ها،  دل سوزترین  حتی  بود.  خودزنی  نوع  یک 
که این جوری  ،کمتر آمدند  ارادت می کنند  نسبت به نظام خیلی اظهار 
میدان  به  و  بگیرند  دست شان  کف  را  آبرویشان  تمام  بگذارند.  مایه 
گذاشت. مسابقه  مبارزه با فتنه گران بیایند. آمد و مسابقه خاطره نویسی 
گ نویسی و داستان نویسی، همه اینها را تحت لوای یک مؤسسه ای  وبال
کاره  اش خود بود، به اسم رسول آفتاب انجام داد. به نظر من  که همه 
از  بعد  و  جنگ  از  قبل  کارهای  فتنه اش،  از  قبل  کارهای  از  باید  این 

جنگش، متمایزتر نشان داد. 
اینجا رحیم مخدومی بصیرتش را نشان داد. بصیرتی که ایشان را وادار کرد 
که خیلی از دوستان نزدیکش  که وارد این میدان بشود. مطمئن هستم 
کردند.  کردند. زاویه پیدا  در وادی ادبیات و نویسندگی، با او مشکل پیدا 

کرد. که رحیم  گذشتی بود  به نظر من، این شاید بزرگترین ایثار و 

از  صفتی  چه  می شنوید،  را  مخدومی  رحیم  اسم  شما  که  وقتی    
ایشان در ذهن شما متبادر می شود؟

که جامعه  کسی  کامل یک آدم بابصیرت،  به نظر من باید ایشان را نمونه 
را  خودش  مردم  می شناسد،  را  خودش  رهبر  می شناسد،  را  خودش 

گاه.  می شناسد. بصیر، آ

خاطرات  ثبت  در  است.  خاطره نویسی  بیشتر  مخدومی  سبک    
انقالب اسالمی، مخدومی را چطور فردی ارزیابی می کنید؟

که حرفه و هنر انتقال این فرهنگ  که ارائه داد ، نشان داد  ایشان با آثاری 
کار، در مردم جا  که یک  را دارد. ما چه طوری می توانیم ارزیابی بکنیم 
که داشته و تعدد چاپ ها، می شود  از تنوع چاپ هایی  یا نکرد.  کرد  باز 
کارهای رحیم مخدومی،  از  کار خوبی است. بعضی  کار،  که یک  فهمید 
که در مورد همت است، چندین بار چاپ شده است.  مثاًل معلم فراری 

فرمانده من بارها چاپ شده است. 

کارهای خوبی ارائه   در حوزه دفاع مقدس 
ً
  آقای بابایی، شما حقیقتا

داده اید و به عنوان یک نویسنده حرفه ای مطرح هستید، می خواهم 
رحیم  تا  چند  ایران  در  بدهید.  پاسخ  روشن تر  من  سؤال  این  به 

مخدومی داریم؟
زیاد  امیدواریم  کم داریم.  که  فعاًل  ولی  باشیم  زیاد داشته  که  انشاءاهلل 
هست،  رحیم  در  که  خصوصیاتی  این  با  مخدومی  رحیم  امثال  بشود. 

کمتر پیدا می شود. 

  خصوصیات آقای مخدومی را بر می شمارید؟
دارد  می دهد،  انجام  دارد  که  را  کاری  تخصص  و  هنر  که  این  حین  در 
نیاز است، اقدام اساسی  که مورد  بزنگاه هایی  بزنگاه های مختلف و  در 
که جنگ تمام شده  خودش را انجام می دهد. یک زمان تشخیص داد 
بعد  داد.  ادامه  معلمی اش  کار  به  و  رفت  بکند.  معلمی  و  برود  باید  و 
کار قدم  که باید فرهنگ دفاع مقدس انتشار بدهد، در این  تشخیص داد 
قانع  را  اینجور چیزها نمی تواند مردم  و  بعد دید، فقط خاطره  گذاشت. 
کند، به بحث قصه نویسی روی آورد. همه اینها  بکند و جوانها را جذ ب 
که در این زمینه ها  کارهایی  که رحیم مخدومی،  توانایی  نشان می دهد 
کار را دارد، بصیرت این  که توانایی این  الزم باشد را دارد. در ضمن این 
را  کاری  چه  باید  موقعیت هایی،  چه  و  بزنگاه  چه  در  که  دارد  هم  را  کار 
که  انجام بدهد. این خیلی مهم است. ما خیلی از نویسنده ها را داریم 
آثار فاخر و مورد پسند مردم هستند  آثارشان به ظاهر  کارها و  از  بعضی 
ولی از مردم دور هستند. با مردم جوش نمی خورند. خودشان هستند و 
که توی بازار می آید. ارتباطی با مردم  خلوت خودشان و نوشته هایشان 
که مردم  که هر جایی  ندارند ولی فرق رحیم مخدومی با آنها، این است 
هستند، او هم هست. روی همین حساب می آید و جنگ پابرهنه ها را 
که آدم در جامعه می بیند  می نویسد. جنگ پابرهنه همان چیزی است 

کند.  و می تواند حس 

فتنه  به  راجع  مخدومی  آقای  که  آثاری  مورد  در  نکته ای  یک    
تزریق  اجتماع  به  داستان هایش  با  را  بصیرتی  فضای  و  نوشته اند 
که در این حوزه قرار  آقای مخدومی  کارهای  که بیشتر  کرد. این است 
که  می دهد  نشان  این  رفتند.  دوم  و  یکم  از  بیش  چاپ  به  می گیرند، 
 قلم مخدومی قلم بسیار خوبی 

ً
کار نشده و ثانیا  در این حوزه زیاد 

ً
اوال

گر شما چت مقدس ایشان را دیده باشید، داستان آخرش  است. مثاًل ا
از خود آقای مخدومی است. چرا ما زیاد به فتنه نپرداختیم. بچه ها و 
که در  کار را می خرند و دوست دارند  دانشجوها و افراد صاحب نظر این 

کم تولید شده است؟ کارها  این حوزه روشنگری باشد. چرا این 
یک  ایشان  حاال  بشود.  وارد  وادی ها  بعضی  در  نمی کند  جرأت  کسی 
که دارد این  مؤسسه خصوصی است. یک ان جی اوی خصوصی است 
که  داریم  را  دولتی  مؤسسات  از  خیلی  اآلن  ما  می دهد.  انجام  را  کارها 
کاری نکردند. روی  بودجه های هنگفت می گیرند ولی در این قضیه هیچ 
علیه  و  بیایند  که  ندارند  را  بصیرت  آن  و  آن جرأت  همین حساب هنوز 

کار بودند، مطلب بنویسند.  که شاخص آن  فتنه و آدم هایی 
این  در  شدن  وارد  من،  نظر  به  داشت.  را  جرأت  این  مخدومی  رحیم 
که ایشان از  میدان ناشی از همان شهامت و قدرت تصمیم گیری است 
که  را داریم  رزمنده ها  از بچه  برده است. اآلن هم خیلی  ارث  به  جنگ 
برای  ایشان  مثل  و  بشوند  میدان  وارد  نیامدند  ولی  هستند  نویسنده 
بر  کتابش بارها چاپ می شود، دلیل  که  مردم روشنگری بکنند. همین 
گذشت. همان طور  بدانند چه  که  که مردم مشتاق هستند  این است 
که  است  دلچسب  ما  برای  و  است  جذاب  ما  برای  جنگ  خاطرات  که 
که سر شادمان  گذشت. همان طور هم بدانیم  بدانیم، در شلمچه چه 
که در خیابان آزادی آتش زدند، چه  گذشت. سر آن پایگاه بسیجی  چه 
کردن اینها و به  گذشت. در آن هشت ماه خیلی اتفاقات افتاد. مکتوب 
نثر و نشر در آوردنشان، یک جرأت و یک شهامت می خواست و یک اراده 

که رحیم اینها را داشت. 

ما خیلی از 
نویسنده ها را داریم 

کارها  که بعضی از 
و آثارشان به ظاهر 

آثار فاخر و مورد 
پسند مردم هستند 

ولی از مردم دور 
هستند. با مردم 

جوش نمی خورند. 
خودشان هستند و 
خلوت خودشان و 
که  نوشته هایشان 

توی بازار می آید. 
ارتباطی با مردم 
ندارند ولی فرق 

رحیم مخدومی با 
که  آنها، این است 
که مردم  هر جایی 

هستند، او هم 
هست.
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  من از سال شصت و چهار شصت و پنج با آقای مخدومی آشنا شدم و 
فعالیت ما در سال شصت و هفت بیشتر شد. یعنی بیست و دو سه سال. 
در این بیست و دو سه سال، بین مخدومی بیست و دو سه سال پیش 
نزدیکتر  خودش  به  مختومی  آقای  می کنم  احساس  اآلن،  مخدومی  تا 
در  می رفتیم.  هم  جبهه  به  مخدومی  با  ما  است.  شده  حکیم تر  و  شده 
کارهای تبلیغاتی و اجرای نمایش های تبلیغاتی و در  یک دوره ای برای 
این  صحنه گردانی  و  کارگردانی  می نوشتیم.  نمایشنامه  یعنی  عید.  ایام 
آقای  که  فتنه  داستان  جشنواره  این  بود.  مخدومی  آقای  با  فعالیت ها 
کسی حمایت می کرد، نه  گرفتند، راجع به این، نه  مخدومی، دو سه سال 
کسی حمایت می کرد، نه دستگاه های دولتی ای بودند، شاید باور نکنید. 
با راهنمایی آقای مخدومی،  که  بر و بچه های بسیجی بودند  از  تا  چند 
که  شمارهایی  به  می آمد.  که  دست نوشته هایی  و  سایتی  و  کامپیوتری 
توی  و  می شد  جمع  مطالبی  و  می شد  ارسال  پیامک  بودند،  عالقمند 
بسیار  جریان  یک  می کردند،  فکر  فتنه  عوامل  اما  می شد.  زده  سایت 
که نبود. واقعًا نبود.  پیشرفته مادی و اجرایی پشت این است. در صورتی 
که می شنیدیم یا توی سایت ها می دیدیم. جوابیه هایی  این را از اخباری 
هستند.  مضطرب  و  مضطر  چقدر  اینها  که  می دیدیم  می دیدیم.  که 
برایشان مهم است و  کاری انجام می دهد، این قدر  که دارد  کسی  یک 
کار خیلی موفق است.  که  اهمیت دارد و موضع می گرفتند. نشان می داد 
گر بخواهیم یک عنوان برای رحیم مخدومی  خروجی خوبی هم داشت. ا
نویسنده جنگ، پابرهنه، نویسنده آخرین نامه سمیرا، معلم فراری، چه 
کنیم،  کشید، چت مقدس، فرمانده من را انتخاب  کسی ماشه را خواهد 
که خودش  گفت رحیم مخدومی! چون فقط اوست  به نظر من باید به او 
فعالیت های  از  را  خودش  امکان  حد  تا  که  مخدومی ای  رحیم  است 
از  مطلق  پیروی  نمی شود.  سیاسی  بازی های  وارد  می کند.  دور  اجرایی 
گی هایی  ویژ این  است.  والیی  و  دینی  دستورات  به  عامل  دارد.  والیت 
و  کرده  حفظ  خودش  در  سال  سال ها  از  مخدومی،  آقای  که  است 
که نلغزد. همین هم خواهد بود. ایشان از سال شصت  نلغزیده. انشاءاهلل 
و چهار و شصت و پنج، باید معلم باشد. ایشان از آن وقت تا االن معلم 
دفاع  کتاب های  نوشتن  با  ارتباط  در  معلمی شان،  کنار  در  اما  هستند 
کتاب ها و نوشته ها، نوع  مقدس، بسیار قدم برمی دارد و در بحث آموزش 
که عالقمند هستند،  و بچه های بسیجی  بر  به  نوع مصاحبه ها  نگارش، 
که خودش نباید تنها باشد. باید  قدم های مؤثری برداشته و اعتقاد دارد 

مخدومی ها بسازد. 

دوستقدیمی
گفتاریازرضاعبداللهی

نویسنده دفاع مقدس

مخدومی
همیشهرزمندهاست

گفتوگوباجعفرکاظمی
نویسنده دفاع مقدس

کجا آغاز شد؟    آشنایی تان با رحیم مخدومی از 
داریم  رفاقت  مخدومی  آقای  با  ما  که  است  سال  پنج  و  بیست  حدود 
انجام  کنار هم  زیادی هم  بسیار  کارهای  استادی.  و  گردی  رابطه شا و 
دادیم. رحیم  آقای مخدومی جزو آن معدود نیروها و انسان های وزین 
کم نظیر هستند. من این  گر نگوییم بی نظیر،  که ا و ارزشمندی هستند 
از رحیم آقای  واقعیتی است. نمی خواهم  اغراق عرض می کنم.  را بدون 
این  ندارد.  ما  صحبت های  به  نیازی  بسازم.  اسطوره  یک  مخدومی 
شخصیت ارزنده و این نویسنده بسیار ارزشی و انقالبی، نیازی به تعریف 
که  و تمجیدهای ما ندارد. نیروی ارزشی یعنی همان نیروی عاشورایی 
تصمیم  عاشورایی  بکند.  فکر  عاشورایی  بکند.  زندگی  عاشورایی  باید 
بگیرد. عاشورای در صحنه باشد. عاشورایی مقاومت بکند و عاشورایی 

هم بمیرد. 

گی را دارند؟   جناب مخدومی این ویژ
که بنده با آقای مخدومی بودم، موارد  گذشته  در این بیست و پنج سال 
کردم، ایشان همان نیروی عاشورایی است.  بسیاری را دیدم که احساس 
و  هشتاد  فتنه  مصداق  همین  نمی روم.  دور  راه  من  کردم.  یقین  یعنی 
هشت را برای شما مثال می زنم. حضرت آقا در سخنرانی هایشان بارها 
قلم،  اهل  و  نویسندگان  هنرمندان،  که  داشتند  اشاره  موضوع  این  به 
موضع خودشان را روشن بکنند. ما در این ماجرای فتنه، باالخره بدانیم 
ارزشی  را  خودشان  که  افرادی  است.  کی  ارزشی  و  متعهد  نویسنده  که 
را جزو صف شکنان می دانند،  این جبهه، خودشان  و در  تلقی می کنند 
کسانی هستند. آیا این افراد در حرف هستند، در شعار هستند  اینها چه 
را  که نان انقالب  یا نه. در عمل هم هستند. ما آدم های زیادی دارم  و 
که با بیت المال و با نان انقالب رشد  خوردند. هنرمندان بسیاری داریم 
کارهای قشنگی در خصوص  کردند و بزرگ شدند. اتفاقًا شروعشان هم 
تولید  انقالب  باورهای  و  امام  ارزش های  و  جنگ  ارزش های  و  انقالب 
بعدش  شدند.  چی  بعدش،  ولی  کردند  تولید  هم  خوبی  آثار  کردند. 
کردند  گرفتند و در زندگی خودشان مسیرهایی را انتخاب  تصمیماتی را 
انقالب  به داد  باید  که  آنجایی  که  برداشت  را  اینها  غرور، چنان  و  کبر  و 
می رسیدند، به داد نظام می رسیدند، در جامعه محو شدند. خودشان را 
کردند اما رحیم مخدومی نه. هر  کردند. پنهان شدند و پنهان کاری  محو 

جا الزم بوده، وسط آمده. 

کتاب »چت مقدس« مطلع هستید؟   از ماجرای 
کردند، حضرت آقا روی  گرفتند و عنوان  بله. ازدفتر آقا با ایشان تماس 
کردند. حاال  کتاب نظر مثبت داشتند و از آقای مخدومی هم تقدیر  این 
کجاست  که آیا تقریظی هم هست،  من اطالع ندارم. بله. سفرنامه یار  این 
ایشان را هم، حضرت آقا نوشتند. فکر می کنم، حضرت آقا جنگ پابرهنه 

کتاب.  ایشان را هم تقریظی دارند. در خصوص این 

هم  جنگ  زمان  در  آیا  ؟  بودید  ایشان  با  جنگ  زمان  در  شما    
داستان نوشته اند؟
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اولین قصه شان، قصه  کردند.  تولید  از جنگ  بعد  را  آثارشان  ایشان  نه. 
که آیا در طول  کردند. حاال این  فردا پسرم بر می گردد را بعد از جنگ تولید 
زیاد اطالع ندارم.  نه، من  یا  جنگ هم به خاطره نویسی مشغول بودند 
از جنگ، فکر می کنم سال شصت و  بعد  به هر حال  بودند. چون  یقینًا 
کتابشان چاپ شد و بیرون آمد. به نام فردا پسرم  هشت یا شصت و نه، 
بر می گردد. یک قصه بسیار قشنگی هم بود. اما رحیم مخدومی همیشه 
رزمنده بوده و هست و خواهد بود. رحیم مخدومی در جنگ رزمنده بود، 
بعد از جنگ هم رزمنده بود و اآلن هم رزمنده است. رحیم مخدومی در 
گرفت و در خطوط مقدم جبهه ایستاد و جنگید.  جنگ، اسلحه دستش 
که مثل خودش ارزشی و عاشورایی فکر  کنار خیلی دیگر از بچه هایی  در 
کردند. بعد از جنگ، سالح رحیم مخدومی عوض  می کردند. حضور پیدا 
که عوض نشد. خودش همان روحیه را دارد. همان روحیه  شد. خودش 
خیلی ها  جنگ،  از  بعد  هست.  مخدومی  رحیم  در  رزمندگی  و  حماسی 
گذاشتند و اسیر مسائل زندگی و روزمرگی و اقتصاد و این  سالح را زمین 
که دفاع از  چیزها شدند. ایشان نشد. ایشان با همان روحیه رزمندگی 
کیان نظام را برای خودش یک تکلیف می داند، رزمندگی در جبهه اسالم 
را برای خودش یک تکلیف می داند، یک تکلیف عاشورایی برای خودش 
کرد. سالح رحیم مخدومی شد قلم و  را عوض  می داند، آمد و سالحش 
کتاب های بسیار وزینی تولید  در حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری، 
گرفت. مثل جنگ  کتاب ها هم مورد توجه حضرت آقا قرار  کرد. بعضی از 

کجاست، مثل همین چت مقدس.  پابرهنه، مثل سفرنامه یار 

کلمه، رحیم مخدومی را تعریف  گر بخواهید، با یک جمله یا یک    ا
که می گویم رحیم مخدومی، اولی جمله ای  بکنید، چه می گویید؟ وقتی 

که به ذهن شما می آید، چه است؟
جمله  یک  با  می شود،  مگر  است.  باال  خیلی  مخدومی  رحیم  ظرفیت 
یک  در  را  مخدومی  رحیم  می شود  مگر  کرد؟  تعریف  را  مخدومی  رحیم 

گنجاند؟ ظرفیت رحیم مخدومی خیلی باال است.  کلمه 
والیت مداریش، عشقش نسبت به نظام و حضرت آقا و امام، ذوب شدن 
این شخصیت در امام و حضرت آقا، پیروی او از والیت، فرمانبرداری او از 

مقام عظمای والیت، مرد مبارزه بودن، شجاع و نترس بودن.
رحیم مخدومی، مسیر مستقیم بصیرت وار خودش را شناخته، مسیری 
کنار و دوشادوش والیت فقیه است. نه جلوتر قدم بر داشته و نه از  که در 

والیت فقیه عقب مانده است. 
 

که مردم این رحیم مخدومی ها را بیشتر بشناسند؟ با  کنیم    ما چه 
اینها چطور مواجه سازی بکنیم. توصیه تان چی است؟     

مثل  جوان ها  می کنند.  عمل  دارند  خوب  جوان ها  که  می آید  نظرم  به 
مسؤولین،  از  خیلی  مثل  انقالبی  جوان های  نمی کنند.  فکر  مسؤولین 
عذرخواهی می کنم. خیلی ها هم نه. برخی از مسؤولین. چون ما در همین 
که مثل رحیم مخدومی فکر  مسؤولین هم انسان های ارزشی زیاد داریم 

می کنند ولی این جوان های انقالبی، به روزمرگی نیفتاده اند. 
همان  باشند.  میدان  توی  باید  بسیجی ها  بچه  است،  این  من  توصیه 

خودشان  باشند.  میدان  در  باید  جوان ها  گفت.  آقا  حضرت  که  طوری 
باشند  این  منتظر  نباید  بکنند.  شناسایی  را  مخدومی ها  رحیم  باید 
شکل  این  به  ببینند.  تنها  شکل  این  به  را  مخدومی ها  رحیم  امثال  که 
می تواند،  اینها  کمک  بکنند.  کمک  و  بیایند  جلو  باید  ببینند.  غریب 
می آید  نظرم  به  را.  مخدومی ها  رحیم  و  بکند  دلگرم  را  مخدومی  آقای 
که در جریان فتنه  که جوان ها و به ویژه بچه بسیجی ها، همان طوری 
کردند،  مبارزه  و  ایستادند  نظام  پای  عاشقانه  و  داشتند  مردانه  حضور 
رحیم  کنار  و  بیایند  باید  دید.  بهتر  باید  را  کار  باطن  بود.  کار  ظاهر  آن 
این  که  امیدوارم  کمک بکنند. من  این جریان  به  و  بایستند  مخدومی 
انقالبی، هر  که جوان های  باشیم  این  این پس شاهد  از  و  بیفتد  اتفاق 

چه بیشتر در صحنه باشند. 
دشمنی  دشمن  است.  نکرده  عقب نشینی  که  دشمن  من،  اعتقاد  به 
خودش را دارد. از خلقت بشر داشته تا قیام قیامت هم خواهد داشت. 
با تولد حضرت آدم، فتنه هم به دنیا آمده. شاید اصاًل قبلش هم بوده. 
در  باشد.  شده  خلق  باشد.  آمده  دنیا  به  بشر  خود  از  زودتر  فتنه  شاید 
زیر سقف شورای سقیفه هم  تا  تاریخ شکلش عوض شده است.  طول 
کرده. امروز هم هست و دیگر هم  آمده. بعدش هم همین جور قوت پیدا 
قطع نخواهد شد. تا قیام قیامت، فتنه هست و تا فتنه هست، ما باید در 

جبهه حق بایستیم و مبارزه بکنیم. 

گر حرف نگفته یا توصیه ای دارید، بفرمایید.    به عنوان حرف آخر، ا
ما شنونده توصیه ها هستیم. هیچ وقت از خودمان توصیه ای ارائه نکردیم 
که نوشته ام. یک  کتاب هایی هم  ولی حرف من اینجا است. من بعضی از 
آن  در  من  دارم.  قلبی  اعتقاد  آن  به  و  نوشتم  کتاب  آن  پایان  در  جمله 
که قطره خونی از بقایای جنگ باقی است، جنگ  کتاب ها نوشتم، تا زمانی 
که هشت سال دفاع مقدس  بکنیم  فکر  این طوری  گر  ا نیافته.  پایان  ما 
که. جنگ ما  قبل از سال  است. این هم خیانت است. هشت سال نبوده 
کجا هشت سال. پس  گفتند،  هشت سال.  پنجاه و نه شروع شد. آمدند و 
که صدام رسمًا بیاید و شروع  کجا است؟ قبل از جنگ تحمیلی  جنگ پاوه 
گیریم  کجا است؟ ولی حاال  بکند،  ما جنگ نداشتیم. جنگ هشت ساله 
جنگ هشت ساله. مگر تمام شد؟ مگر همین دیروز و پریروز، شهدایی را 
نیاوردند و تشییع نکردند. مگر ما روی دوش مردم، سه هزار شهید تشییع 
نکردیم؟ مگر هزار شهید تشییع نکردیم؟ مگر همین اآلن جانبازانی نداریم 
کجا جنگ ما تمام شده است؟  که به درجه رفیع شهادت نائل می شوند؟ 
مگر جنگ ما به پایان رسید و برگشتیم. ما فقط سر مرزهایمان برگشتیم 
ولی جنگ هنوز ادامه دارد. مگر دشمن دست از سر ما برداشت؟ پس تا 
به  را  خودمان  رفتیم.  محافظه کاری  ک  ال در  ما  چرا  نیافته،  پایان  جنگی 
جهالت زدیم و می گوییم، جنگی نیست. جنگ هست، از نوع به روزترش 
ک ترش، نسبت به آن جنگ مستقیم ما هست.  هم هست و از نوع خطرنا
که ایجاد شده، فکر می کنید، عظمت و بزرگی اش  مگر همین جنگ نرمی 
بایستیم.  کار  پای  باید  ما  است.  مقدس  دفاع  سال  هشت  آن  از  کمتر 
جوان ها و مردم باید بایستند و هوشیارانه عمل بکنند و به موقع و بصیر و 

عاشورایی تصمیم بگیرند و عاشورایی هم مبارزه بکنند. 

رحیم مخدومی 
همیشه رزمنده بوده 

و هست و خواهد 
بود. رحیم مخدومی 

در جنگ رزمنده 
بود، بعد از جنگ هم 

رزمنده بود و اآلن 
هم رزمنده است. 

رحیم مخدومی 
در جنگ، اسلحه 

گرفت و در  دستش 
خطوط مقدم جبهه 

ایستاد و جنگید. 
کنار خیلی دیگر  در 

که  از بچه هایی 
مثل خودش ارزشی 

و عاشورایی فکر 
می کردند. حضور 

کردند. بعد از  پیدا 
جنگ، سالح رحیم 

مخدومی عوض شد. 
که عوض  خودش 

نشد. خودش همان 
روحیه را دارد.
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    رحیم مخدومی
هــو الــذی انزل الســکینه فی قلــوب المومنین لیــز دادوا ایمانا مــع ایمانهم 

وهلل جنود السموات واالرض و کان اهلل علیما حکیما.
اوســت خدایــی کــه آرامــش را در دل هــای مومنــان فرســتاد تــا ایمانــی بــر 
ایمانشــان بیفزایــد و )بدانیــد کــه( ســپاه زمیــن و آســمان ها همــه لشــکر 

خداست و خدا دانای حکیم است. )سوره فتح / 4(

  وماَرَمیت
شــب اســت. آقــا ســید و مصطفی رفته انــد تکلیف مهمــات و کمبود وســایل 
نقلیــه گــردان را معیــن کننــد. ماوایمــان ســوله ای ســیمانی اســت در پشــت 
خاکریز و چراغمان قرص با وفای ماه، که فانوسی در گوشه سنگر همراهی اش 
می کند. پنکه مان نســیم روح بخش خدایی اســت که تخته پاره ای آویزان از 
سقف، با تکان بچه ها تقویتش می کند و آهنگ پرطراوت زندگی مان، ضربه 
چوبك های ناهماهنگ خمپاره های ۶0 و ۱20 و توپ و کاتیوشای دشمن، بر 
طبل زمین. روزنامه ها را بین سنگرها توزیع کردم و نشسته ام تا دایره دمبك 
دشــمن آرام بگیــرد. تجهیزاتمــان بــه آن اندازه نیســت که با زبان خودشــان 
ساکتشــان کنیم. برای همین مقابل رگبار ریز و درشــت نقل و نباتشــان، یك 

گلوله ۶0 را با »ومارمیت« آغشته می کنیم و در گلوی لوله می اندازیم.
هــر چنــد فقــط یــك »نت« اســت که بــه صــدا درمی آیــد، ولــی همیــن نت به 
تنهایــی کار یــك ارکســتر را می ســازد و کاســه کوزه سمفونیك شــان را بــه هــم 

می ریزد.
حســن زاده می گوید: »حرکت از تو، برکت در دلت که محفل خداست. قبل از 
طلــوع آفتــاب »چهــار قــل« را در هــاون دلت بکوب و صبح ناشــتا یك قاشــق 
هواخــوری، بچش. ســپس یــك لیوان »ومارمیت« پشــت بندش ســر بکش، 
»آب تــراز شــاخص« قلبــت را میزان کن، نقــل ۶0 میلی متــری را در گلوی لوله 
بینداز و... تماشــا کن عظمت خدا را. نقلت چلچله می شــود و هر چلچله یك 

کرکس را به زمین می زند، این هم پاسخ نقل و نبات صدام.«
ناصــر بــه گونی های ســنگرش تکیــه داده، پــا روی پایش انداختــه، گاه گاهی 
دوشــکا را بــا اشــاره ای می نــوازد و گاه گاهــی مشــتی برنج دم پختــك از درون 
نایلون برداشــته در دهانش می گذارد. شــام امروز برنج دم پختك است که در 
پشــت خــط، در نایلون هایــی بســته بندی می کننــد و بــه خــط می آورنــد. 
می گوییــم: »داش ناصــر! چــه می بینی که می زنــی؟ الاقل روبه رویــت را نگاه 
کن!« می خندد و می گوید: »ما اینیم داداش. تعجب نکن که بلد نیســتی. از 

عجایباته. اگه بلد بودین که به شومام می گفتن داش ناصر. ولی خب چون 
که شــومایین می گم. صبح دوشــکا رو قفل کردم روی لونه هاشــون حاال هم 

خوش خوشك می نوازیم.«
می گوییم »ای واهلل!«

ناصــر پــدرش را در کودکی از دســت داده و مــادرش او را با رخت شــویی بزرگ 
کرده است.

قدم زنــان به ســنگر بعــدی مــی روم. عبدالرحیم بــا لهجه افغانــی اش زمزمه 
می کنــد. دل غربــت زده و تنهایــش را ماننــد همیشــه بــه گذشــته های دور و 
دردمنــدش بــرده و با تصورات دیرپایش صفا می کند. شــبنمی از اشــك صورت 
جوان اما چروکیده اش را خیس کرده اســت، عبدالرحیم شــیری است که فقط 
در تنهایی می گرید. در شب. بچه ها فقط خنده های او را دیده اند. می خواهم 

مزاحمش نشــوم، ولی متوجه صدای پایم می شود و سالمم می کند.
- سالم عبدالرحیم!  تنهایی؟

- نیرو کمه، تك نفری پست می دم.
- صورتت خوب شد؟

- صورتم ناخوش نبود که خوب بشه.
عبدالرحیــم از مبــارزان افغانــی اســت. ۱2 ســال پیــش بــه ایــران آمــد. از اول 
جنگ در جبهه ها بوده و هنوز پدر و مادرش را ندیده اســت. دیروز صورتش 
ترکش خورد. بدون اینکه کسی را خبر کند، با تکه کاغذی زخم های صورتش 

را پوشاند و به نگهبانی اش ادامه داد.
حتــم دارم صورت جوان عبدالرحیم را اســتثمار اربابــان و ثروت اندوزان پیر 
کرده است. می گوید: »از بچگی کار کرده ام، از وقتی که یادم می آید بیل زده ام 
و عــرق ریختــه ام. پدرم هم کار کرده، مادرم هــم کار کرده، خواهران و برادرانم 
نیز کار کرده اند. در دنیا کم زحمت نکشیده ایم، ولی نمی دانم چرا هیچ وقت 

سیر نشده ایم! چرا بیشتر آنهایی که کار نمی کنند، سیرند؟«
نمی دانــم در جوابــش چــه بگویم. تنها این ســخن ابــوذر به یــادم می آید که 
فرمــود: در شــگفتم از کســی کــه آذوقــه در خانــه اش نمی یابد، اما با شمشــیر 

برهنه بر مردم نمی شورد.
عبدالرحیــم در ایــران برای خیلــی از ارباب ها کار کــرده و از طرف خیلی ها هم 
تحقیر شده است. از خیلی ها کتك خورده و نهایت تصمیمش این بوده که از 
مرداب بیرون بزند و همیشــه در خط بماند. عبدالرحیم شــش ماه اســت که 
به مرخصی نرفته و تصمیم دارد برای هیچ وقت نرود. )برگرفته از نشریه مهر 

نو(

بریدهایازکتاب»جنگپابرهنه«

مااینیمداداش!

 عبدالرحیم از 
مبارزان افغاني 
است. ۱2 سال پیش 
به ایران آمد. از اول 
جنگ در جبهه ها 
بوده و هنوز پدر و 
مادرش را ندیده 
است. دیروز صورتش 
ترکش خورد. بدون 
کسي را خبر  اینکه 
کاغذي  کند، با تکه 
زخم هاي صورتش 
را پوشاند و به 
نگهباني اش ادامه 
داد
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کهنه و قدیمی شده بود. کدخدای باالده با مردم پایین ده،     دعوای 
ده  پایین  کدخداِی  کدخداِی  می خواست  باالده  کدخدای 
مردم  ولی  باشد.  او  نوکر  ده،  پایین  کدخدای  یعنی  باشد؛  هم 
از  را  نوکر  کدخدای  آنها  خواستند.  نمی  نوکر  کدخدای  ده  پایین 
گذاشتند. پهلوان  کدخدای  یک  جایش  به  و  کردند  بیرون   ده 
گرفت.  کینه ی کدخداپهلوان و مردم پایین ده را به دل  کدخدای باالده، 
و  دار  و  بکشد  را  دهی ها  پایین  نفر  آخرین  تا  داشت  جدی  تصمیم  او 
کلک به جنگ پایین دهی ها می آمد.  کند. هر بار با یک  ندارشان را غارت 
یک بار سگ های هار را ول می کرد پایین ده تا پاچه ی مردم را بگیرد. یک 
 بار االغ های مسافربر پایین ده را همراه مسافرانشان می فرستاد ته دره.

کرده بود، فتنه بود! که طراحی  جدیدترین توطئه ای 
بود،  شده  خسته  دیگر  کردن  چپه  خر  و  کردن  ول  سگ  از  راستش 
دنده  یک  و  کلفت  پوست  مردم  و  پهلوان  کدخدا  کار  خواست  می 
یکی  دهی  هر  در  تحمل؟  حد  چه  تا  آخر  کند.  یکسره  را  ده  پایین  ی 
پایین  این  شد.  می  پیروز  دم  در  کرد،  می  پیاده  را  ها  نقشه  این  از 
بودند! آورده  را  نوبرش  بودند؟  هایی  آدم  جور  چه  دیگر  ها   دهی 
گذاشته، سنگی را  این دفعه نقشه اش خیلی مهم بود. پانزده سال وقت 
کرده بود. حاال می خواست  در زهر خوابانده بود. بعد آن را زیبا نقاشی 
سنگ سمی را به اسم سنگ غنی شده در چاه آب پایین ده بیندازد و به 

کند! قول خودش آب شرب مردم را غنی 
او مردم پایین ده را خوب می شناخت. می دانست هیچ وقت نفرت از 
کدخدای باالده را از زبان نمی اندازند. می دانست هیچ وقت به او اجازه 
گشت.  ی سنگ اندازی در آب را نمی دهند. پس باید دنبال اهلش می 
کردند، یا آدم  نقشه های قبلی اش را یا آدم های ساده و ابله اجرا می 

های قدرت طلب و شهوت پرست.
 پایین ده به جز کدخدا، سه تا آدم مهم داشت؛ دهیار، قانونگذار و قاضی.
و  بود  دهیار  قباَل  یکی  که  نفر  دو  روی  گذاشت  دست  باالده،  کدخدای 
هم  و  بودند  ابله  هم  هردو،  که  جاست  این  جالب  قانونگذار.  دیگری 

قدرت طلب. چشمتان روز بد نبیند؛ 
شاالپی  و  گرفتند  باالده  کدخدای  از  را  سمی  سنگ  دوتا،  مین 
کن. بار  باقالی  و  بیار  خر  معروف  قول  به  حاال  چاه.  ته   انداختند 
بوی  و  رنگ  دیدند  تا  مردم  شد.  مسموم  مردم  شرب  آب 
نزدند. آب  به  لب  دیگر  شده،  عوض  ها  قنات  و  ها  جوی   آب 
که یک آدم دیوانه سنگی در چاه می اندازد،  گفتند  قدیمی ها راست می 

گر  ا بود .البته  شده  طور  همین  بیاورند!  درش  توانند  نمی  عاقل  تا  صد 
که نمی توانند.  صد تا عاقل مثل عقالی پایین ده باشند، معلوم است 
کی به درد  کت نشسته بودند. معلوم نبود عقل و علم شان  بیشتر عقال سا
مردم خواهد خورد. جان مردم به خطر افتاده بود، آنها هنوز دنبال حق 

گشتند! و باطل می 
و  بازی  معلق  و  اطوار  ادا  جور  هزار  مردم،  خوشی  وقت  که  هنرمندان 
بودند. واداده  مردم-  گرفتاری  وقت   – حاال  بودند،  بلد  کاری   شیرین 
مردم سختی تشنگی را تحمل می کردند ولی لب به آب مسموم نمی زدند. 
کمتری داشتند و یا هنوز به آن دو ابله اعتماد، بدون  که تحمل  بعضی ها 
 اعتنا به هشدارهای کدخداپهلوان، از آب سمی خوردند و مسموم شدند.
 مردم با راهنمایی کدخدا پهلوان آماده شدند تا سنگ را از چاه بیرون بیاورند.
کسی سنگ را دربیاورد.« گفتند: »اجازه ندهید   آن دو ابله به مسموم ها 

بین مردم سالم و مسموم اختالف افتاد.
کرد  سعی  بود،  دیده  مناسب  را  موقعیت  که  عقال  از  یکی 
کند. جلب  خودش  سمت  به  کدخداپهلوان  از  را  مردم   توجه 
 - من می دانم آسانترین راه برای آرام شدن ده و رفع اختالف ها چیست.

کسی به او نگفت؛ خوب، بفرما حضرت واال!
خودش ادامه داد: »به نظر من باید همه ی انسان های ابله را از زندان 

کنیم!« ده آزاد 
خنده. زیر  زدند  حال  این  با  نداشتند.  خوشی  حال   مردم 
از  وای  بودند.  کشیده  فساد  به  را  ده  طوری  این  بودند،  آزاد  ابله  دوتا 

که همه ی ُبلها آزاد می شدند. روزی 
کدخدای باالده، آن  البته از حرف آقای عاقل بعضی ها خوشحال شدند. 

دو ابله و طرفداران مسمومش جزو بعضی ها بودند.
کمک طرفدارانشان  گذشت و آن دو ابله با  خالصه روزها از پی هم می 
اجازه نمی دادند مردم سنگ سمی را از چاه بیرون بکشند. آب چاه هر 
از  دروغی  ی  وعده  چه  دو  آن  نبود  معلوم  می شد.  آلوده تر  و  آلوده  روز 
که راضی بودند یک ده را به فساد بکشند.  کدخدای باالده شنیده بودند 
کنید. آن  گفت: »عجله نکنید. پشت ُبلها را خالی  کدخدا پهلوان به مردم 
کنید.« گاه  کرده اند. مسموم ها را آ  ها به طرفداری مسموم ها دلخوش 
استفراغ  و  اسهال  دیگری  از  پس  یکی  ها  مسموم  کردند.  تحمل  مردم 
و مردم  کدخداپهلوان  فهمیدند  آن وقت  بدحال شدند.  گرفته،  شدید 
کمک مردم،  گویند. فهمیدند تا بیش از این دیر نشده، باید به  چه می 

سنگ سمی را از چاه بیرون بکشند.

فتنهیکدخدا
داستانکوتاه

 نوشته: رحیم مخدومی




