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درد كه خريدني نيست، بغض كه خريدني 
نيس�ت. كاش كم�ي مهربان تر باش�يم. 
كاش نگاهمان را تازه تر كنيم و قبل از هر 
قضاوت عجوالنه اي خودمان را جايشان 
بگذاري�م. نگاهم�ان را مهربان تر كنيم 
و اين بار اگ�ر فرزند ش�هيدي را ديديم 
يادمان باش�د به ج�اي حس�اب كردن 
دارايي ها و اموالي ك�ه دارد فكر كنيم او 
قرار است تا ابد محروم از نوازش پدر باشد

قهرمان زندگي شما كيست؟

با مدافعان سرزمين مان مهربان باشيم 

سبك قدرداني

روزگار سختي بود. جنگ روي شهر سايه انداخته بود. 
كودكي ها را آرام آرام در خود مي بلعيد و سيماي زيباي 
ش��هر را نابود مي كرد. اما مردم هنوز اميد داشتند و تا 
آخرين رمقش��ان مبارزه مي كردند. هر روز خبرهاي 
تازه از عمليات هاي مختلف به گوش مي رس��يد. تمام 
مردم همدل و همراه بودند، تسبيح دست مي گرفتند 
و براي پيروزي رزمندگانمان دعا مي كردند. ش��هرها 
شور و حال خاصي داش��ت. كرمانش��اه جنگ بود اما 
مردم شهرهاي ديگر كه جنگ تحميلي را از بيرون گود 
نظاره مي كردند بساط مهرباني شان پهن مي شد و براي 
رزمنده ها از طرف مردم خوراك و دارو جمع مي شد و با 
يك كاميون راهي خط مقدم مي شد. آن زمان چيزي به 
نام من وجود نداشت. همه، ما بودند. حزب هاي مختلف 
سياسي هدفشان يكي بود و با همه اختالف سليقه اي 
كه داشتند كنار هم خوش بودند و به سربلندي ايران 
مي انديش��يدند. آن روزها م��ردم فكرش��ان زيبا بود. 
نوعدوستي و مهرباني در نگاه و رفتارشان موج مي زد. 
هيچ كسي از ساعت كارش نمي زد و كم كاري در خدمت 
به خلق اهلل را دزدي و خيانت به وطن مي دانست. حاج 
حسن هم مس��تثني نبود. بيش از توانش كار مي كرد 
و بي��ش از حد معمول ب��ه مأموري��ت مي رفت. دلش 
نمي آمد زياد توي خانه بماند و خيلي از مواقع به جاي 
همكارهاي جوانش كه غريب بودند و مي خواستند به 

ديارشان بروند راهي مأموريت مي شد. 
چشم هايش را بست و خودش را به تقدير سپرد. صداهاي 
زيادي توي گوشش مي پيچيد و آزارش مي داد. بريده اي 
از عاشقانه هاي مادرش. صداي آژير قرمز كه با آن بزرگ 
ش��ده بود، صداي شكس��تن ديوار هاي صوتي و ديدن 

خلبان هاي عراقي در ارتفاع كم !

همانطور از شهر دور مي ش��د و رنج هاي شهرش را مرور 
مي كرد، هن��وز نش��انه هاي جنگ را همه ج��ا مي ديد. 
اتوبوس از مقابل پايگاه هوانيروز عبور كرد. جايي كه او 
قد كشيده بود و 11 ساله شده بود. شب هايي كه با مادر 
انتظار آمدن پدرش را كشيده بود. شب هايي كه دوست 
پدر، برايشان از مأموريت هديه مي آورد و آنها يك شب 
را بدون دلتنگي و با ذوق هديه هايشان مي گذراندند. از 
كوه هاي بيس��تون كه مي گذشت غمي كنج دلش خانه 
كرد. ياد روزهاي درب��ه دري و آوارگي ت��وي كوه ها كه 
افتاد دلش لرزيد. چه روزهاي سختي را كنار خانواده اش 

گذرانده بود و چه خوب مزدش��ان را گرفته بودند. دلش 
براي پدرش س��وخت كه داش��ت دور از همسنگرانش 
مقابل چشم هاي خانواده اش ذره ذره آب مي شد. دلش 
براي مادرش س��وخت كه در تمام اين سال ها مثل يك 
پرس��تار بي جيره و مواجب كار كرده بود، بي آنكه كسي 
قدردانش باشد و بگويد كه از يك قهرمان مراقبت كرده 
است. يادش آمد كه دايي دلِ  خوشي از پدرش ندارد. هر 
وقت از س��ر اكراه به ديدن مادرش مي آمد سرش هزار و 
يكي غر مي زد كه چرا به پاي شوهر قطع نخاع شده اش 
نشسته و جواني اش را ذره ذره تباه كرده است. اما مادرش 
عاشق بود. يك نگاه مهربان پدر كه افتاده بود روي تخت 
تمام اندوهش را يكباره مي شست و دوباره با همه جانش 

براي مراقبت از گل عشقشان مايه مي گذاشت. 
اتوبوس ثانيه ب��ه ثانيه پيش مي رف��ت و او دل مي كند 
از ش��هري كه فكر مي كرد شهر مرده هاس��ت. روزگار با 
آنها بد تا كرده ب��ود. بايد مي رفت و از اول مي س��اخت. 
بايد رنج جن��گ را با همه زخم هاي ريز و درش��تش جا 
مي گذاشت و ميدان مبارزه را از خانه و شهر به دانشگاه 
مي برد و با موفقيت انتقام روزهاي دش��وار را مي گرفت. 
بايد موفق مي ش��د تا يك بار ديگر گل لبخند روي لبان 

مادر بنشيند. 
س��رش را به شيش��ه تكيه داد و س��عي كرد در آخرين 
لحظاتش كمي استراحت كند. چشم هايش را بست و به 
صداي چرخ هاي اتوبوس كه تند از هم سبقت مي گرفتند 
گوش سپرد. هنوز چشم هايش گرم نشده بود كه نوري 
شيشه را روشن كرد و چشم هايش را زد. چشمش را باز 
كرد و قطره هاي باران را ديد كه از روي شيارهاي شيشه 
به پايين سر مي خوردند. شيشه بخار كرده بود. با دستش 

بخار را پاك كرد و روي آن يك خانه كشيد. 

سفر به روزهاي بدون جنگ
كوتاه مثل زندگي

ريش�ه واژه قهرمان واژه »كهرمان« است. 
كهرمان پيوندي از »كهر« يا »كار« به اضافه 
»من« يا »مان« اس�ت. پ�س قهرمان يعني 
م�رد كار. يعني انس�ان كارآم�د. مي دانيد 
قهرم�ان كيس�ت؟ قهرم�ان زندگي ش�ما 
كيس�ت؟ چقدر برايت�ان محبوب اس�ت و 
چق�در پي�ش ش�ما ارج و ق�رب دارد؟

      
واژه قهرمان براي هركس و در سنين مختلف 
فرق مي كند و تعبير خاص خودش را دارد. مثاًل 
قهرمان همه بچه هاي خردسال پدرشان است. 
خوب يا بد فرقي نمي كند. ذهن پرسش��گر او 
پ��درش را قهرمان مي كن��د و از او يك قديس 
مي سازد. كسي كه تمام كارهايش موجه است 
و مي ش��ود بدون چون و چ��را از او تقليد كرد. 
فرقي ندارد سيگار كشيدن و امري خطا باشد يا 
نيك سرشتي و خدمت به خلق. شايد به همين 
دليل اس��ت كه روي تربيت صحي��ح خانواده 
تأكيد مي شود. بزرگ تر كه مي شوند قهرمانشان 
فرق مي كند. دنبال يك الگوي رفتاري جديد 
هستند تا بي چون و چرا آداب زندگي را از آنها 
تقليد كنند. از نوع پوشش و آرايش موها گرفته 
تا مكان ه��اي تفريحي و اس��تفاده از برندهاي 
محبوبشان. خيلي ها سعي مي كنند خودشان 
را شبيه قهرمانش��ان كنند. قهرماني مشخصه 
خاصي ندارد، هركس��ي مي تواند توي ذهنش 
يك قهرمان بسازد. شايد براي يك معتاد توي 
زندان، گنده الت بندشان يك قهرمان باشد يا 
براي يك تبهكار كس��ي كه آدم هاي بيشتري 
كشته ارج و قرب خودش را دارد. الگوي بيشتر 
دختره��ا هنرمندان هس��تند. آنه��ا تعدادي 
هنرمند محبوب دارند ك��ه مدام اخبار زندگي 
و صفحه هاي اجتماعي شان را در فضاي مجازي 
دنبال مي كنند. آنها وقتي مي خواهند مدل مو، 
ناخن يا لباسشان را عوض كنند دنبال سليقه 
يك نفر مي گردند كه از س��ر عالقه از او تقليد 
كنند. قهرمان پسرها بيشتر ورزشكاران هستند. 
توي اتاق هر پس��ر ايران��ي حداقل يك عكس 
فوتباليست محبوب است. ايراني يا خارجي فرق 
نمي كند اما وقتي توي جمعشان مي نشيني از 
مرام و منش قهرمان هاي محبوبشان مي گويند. 
ديويد بكهام را همه مي شناس��ند. رونالدو يك 
اس��طوره جهاني اس��ت كه همه دوست دارند 
پوسترش را توي اتاقشان نصب كنند. توي همه 
كشورها وقتي مي خواهند يك جريان سياسي 
يا اجتماعي راه بيندازند قهرمانان محبوب مردم 
استارت اين جريان را مي زنند. الگوپذيري امر 
مهمي در جامعه است و هر وقت اين الگوها با 
ساختارشكني و تعاريف جديد روبه رو مي شوند 
تأثيرش را از دست مي دهند. وقتي روي الگوها 
نظارتي نمي شود، ديگر نمي شود از دنباله روها 
توقع داشت. وقتي فالن خانم بازيگر با يك تيپ 
نامتعارف توي مهماني حضور مي يابد نمي شود 
توق��ع تأثيرگ��ذاري تبليغ حجاب را داش��ت. 
وقتي آنها از صفر تا صد زندگي الكچري شان، 
خارجي با برندهاي معروف دنياست، نمي شود 
توقع تبليغ كاالي ايراني داش��ت. رسانه تبليغ 
مي كند اما كافي نيست. نشست و هم انديشي 
مي گذارند اما كافي نيست. مردم الگوي رفتاري 
مي خواهند. كسي كه دوستش دارند و ترجيح 
مي دهند شبيه او باش��ند. حاال مهم اينجاست 
كه چه قهرماني را براي ك��ودك يا نوجوانمان 
تعريف كني��م. مالك هاي انتخ��اب قهرمان را 
برايش بگوييم و از او بخواهيم خودش قهرمانش 

را انتخاب كند. 
يك��ي از اي��ن قهرمان هاي مل��ي قهرمان هاي 

جنگ در هر ملتي اس��ت. هر كجا نزاعي است 
سرباز و سرداري اس��ت كه تن به تيغ دشمن 
مي دهد و خودش را سپر بالي مردمش مي كند. 
كاري كه ده ها هزار انسان توي جنگ تحميلي 
كردند. تن ب��ه آب و آتش س��پردند تا ذره اي 
از خاك ميهنش��ان به دست دش��منان ناپاك 
نيفتد. آنها در وطن پرستي قهرمان بودند. وقتي 
حتي يك وجب از خاكشان شد حكم ناموس، 
بايد از آن حراس��ت مي كردند و اين خصيصه 
وطن پرستي است براي همه جوامع. همه جاي 
دني��ا قهرمان هاي جنگ براي م��ردم عزيزند. 
دولت ها برايشان يادبود مي گيرند و مردمانشان 
براي آنها شمع روشن مي كنند. آنها شايد واژه 
شهيد را توي قاموسشان نداشته باشند اما براي 
سرباز وطن احترام قائلند. نيك مي دانند كه اگر 
آنها نبودند امنيتي هم نبود و ذره ذره خاكشان 

به تاراج مي رفت. 
اوج احترام به قهرمان ها در اسالم ديده مي شود. 
مردم ايران خاطرات خوبي با شهدا دارند. هشت 
سال جنگيدند اما هنوز خاكش��ان متبرك به 
خون قهرمان هايي است كه روزگاري جانشان 
را كف دستشان گرفتند و با چنگ و دندان ايران 

را براي ايراني حفظ كردند. 
حاال ع��ده اي داعيه ش��ادي س��ر مي دهند و 
ش��اكي اند كه چرا هر روز به بهانه هاي مختلف 
ش��هيد تش��ييع مي كنند؟ مي گوين��د چرا با 
روح و روان م��ردم بازي مي كنن��د و چرا اندوه 
را جايگزين ش��ادي در خانه ها كرده اند. براي 
هنرمندان يادبود پرش��ور مي گيرن��د، اما پاي 
شهدا كه وسط مي آيد اسمش مي شود تزريق 
اندوه و غم. عده اي عادت دارند قضاوت كنند. 
فقط قضاوت كنند و چش��م ب��ر واقعيت هاي 
پيرامون بسته اند. ش��هيد و تكريم جايگاهش 
ربطي به منش سياس��ي و حزب گرايي ندارد. 
روشنفكر هم كه باش��ي مي داني قهرمان ملي 
بودن سزاوار احترام است. بي سواد هم كه باشي 
مي فهمي ارزش بعضي انسان ها آنقدر واالست 
كه نمي توان برايش توي دنياي ماديات قيمت 
تعيين كرد. خوب مي داني كه همه كشورها نام 
سربازان ازجان گذشته ش��ان را روي خيابان ها 
مي گذارن��د. همه ج��ا خانواده ش��ان را تكريم 
مي كنن��د و از آالمش��ان مي كاهن��د. قهرمان 
هميشه قهرمان است و س��زاوار تكريم. فرقي 
نمي كند آرش كمانگير باشد يا رستم شاهنامه. 
فرقي نمي كند يك معلمي باشد كه دل به آتش 
مي زند تا شاگردانش را از كام مرگ بيرون بكشد 
يا آتش نشاني كه با همه وجودش پا در دل خطر 
مي گذارد. فرقي نمي كند دهقان فداكار باشد 
يا امدادگري كه حرفه اش نجات آدم هاس��ت. 
قهرمان قهرمان است. زمان و مكان نمي شناسد. 
تاريخ مصرف ندارد. همچون قهرمان هاي واقعه 
عظيم عاش��ورا كه تا دنيا دنياس��ت زنده اند و 

عبرت آموز براي انسان ها. 
بياييد با فاتحان جنگ مهربان باشيم. يادمان 
بماند كه هنوز جانبازان شيميايي توي خانه و 
بيمارستان ها با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. 
يادمان باشد هنوز مادراني هستند كه خالصانه 
از جانبازان قطع نخاعي مراقبت مي كنند. آنها 
ادعايي ندارند. از كسي طلبي ندارند. آنها هرچه 
كردند و هرچه فدا كردند در راه اعتقادشان بود، 
منتي س��ر ما ندارند. فراموش��ي در پستوهاي 
زمان سزاوار اين بزرگمردان تاريخ نيست. پاك 
كردنش��ان از كتاب تاريخ اين س��رزمين عين 
بي عدالتي اس��ت. پايمال كردن خونشان عين 
خودخواهي است. آنها خواس��تند كه ما شب 
آسوده بخوابيم. خواستند همه جا امن باشد و 
زنان سرزمينشان عفيف باشند. آنها هنوز هم 
درد دارند اما دلشان به وسعت درياست. هنوز 
قلبش��ان براي يك ايران آب��اد و ايمن مي تپد. 
هنوز پيشرفت و موفقيت دختران سرزمينشان 
آرزويشان اس��ت. هنوز وقتي از قاب جادويي 
تلويزيون اهت��زاز پرچم س��ه رنگ را مي بينند 
اشك مي نشيند گوشه چشمشان و همه هشت 

سال خاطره برايشان مرور مي شود. 
بياييد كمي فقط كمي قدردان باشيم. كمي 
براي بچه هاي دهه 80 و 90 كه هيچ قرابتي 
ب��ا جن��گ و آموزه هايش ندارن��د قصه هاي 
ش��يرين تعريف كنيم. برايش��ان حماس��ه 
تعريف كنيم. يادشان بياوريم كه قهرمان هاي 
 واقعي توي همين س��رزمينند، نه زورو، نه

 الك پشت هاي نينجا و...

  مرضيه باميري 
توي سالن غوغا بود. يكي از دخترهاي شيك پوش 
با مانتوي ساحلي آبي رنگش معركه راه انداخته بود. 
از رتبه كنكورش راضي نبود و مي گفت حق و ناحقي 
شده. مي خواست دق دلش را سر بچه هايي خالي كند 
كه سهميه داش�تند. دهه هشتادي بود و مطالبه گر! 
مي گفت: »30 س�اله جنگ تموم ش�ده، اينا ول كن 
نيس�تند. بابا، رفتين جنگيدين جونتون رو دادين، 
 اي ول! دمتون گ�رم. ولي ديگه بس نيس�ت؟ تا كي 
قراره چوب اين جنگ لعنتي رو ما بخوريم؟ گناه ما 
جنگ نديده ها چيه؟ ما كه شب و روز چشم گذاشتيم 

براي موفقيت. پس چرا تبعيض؟!«
چشم مادري گوشه ديوار خيس ش�د. انگار زخم 
كهنه اي قلبش را فشرد. تمام دردهاي اين 30 سال 
آوار ش�د روي س�رش. آمده بود ترمينال نوه اش 
را همراه�ي كند. آخر تازه پ�درش را توي دفاع از 
حريم اهل بيت)ع( از دست داده بود. رتبه اش در 
كنكور اميد تازه اي بود ب�راي زندگي و تحمل رنج 

بي پدر شدن. 
      
   جنگ بود و درد بود و صبر 

بي درنگ اش��ك زاللي چكيد روي چادرِ  س��ياهش. پسر 
شهيدش را خودش موقع عازم ش��دن به سوريه از زير آب 
و قرآن رد كرده بود و برايش امن يجيب خوانده بود كه به 
سالمت بازگردد. به ياد روزهاي ملتهب جنگ كه همسرش 
را عاشقانه اما با ترديد براي ديدار آخرشان از زير آب و قرآن 
رد مي كرد و بعد هم وقتي چشم هاي خيسش را از نگاه او 
مي دزديد كه مانع سستي قدم هايش شود، تا كنار ماشين 
بدرقه مي كرد. يادش آمد كه چه روزهايي را توي شهرك 
پرواز پشت سر نهاده بود. همس��رش راننده تانكر سوخت 
بود. ماه ها توي مأموريت بود و هر از گاهي از مناطق مختلف 
خبر س��المتي همس��رش را مي آوردند. بچه ها را خودش 
تنها بزرگ كرده بود. دور از ش��هر و خانواده توي ش��هرك 
مي ترس��يد اما به روي خودش نم��ي آورد. مادرها كه حق 
ترس��يدن نداش��تند. مادرها پاي مادري كه وسط باشد از 
هيچ چيزي نمي ترس��ند، حتي مرگ! وقت��ي آژير قرمز را 
مي شنيد هول برش مي داشت كه بچه هايش در امان باشند. 
بغضش را توي گلو خفه مي كرد و با شجاعت آنها را به يك 
جاي امن مي رس��اند. گاهي توي كمد ميان رختخواب ها، 

گاهي حمام! حت��ي از ياد آن روزهاي س��خت و پرالتهاب 
استخوانش تير مي كشد. هر بار مي مرد و زنده مي شد تا آژير 
تمام شود. بچه ها ترسيده بودند و دامان او مي شد معجزه 
كودكي ش��ان. يك قهرمان زنده كه آمده بود تا مراقبشان 
باشد. گاهي بچه ها مريض مي ش��دند. در بحبوحه جنگ 
پدرش را از دست داد. حتي فرصت عزاداري نيافت. پدرش 
براي عمليات هاي زيادي مي رف��ت. هرجا هلي كوپتر هاي 
هوانيروز براي مأموريت مي رفتند تانكرهاي س��وخت به 
همان راه مي رفتند. سومار و قصرشيرين و پاوه را خوب به 
خاطر دارد. وقتي همسرش توي مأموريت بود و خبر ناامني 
آن طرف ها را مي شنيد جان به لب مي شد تا خبر سالمتش 
را بشنود. بچه ها از سايه خودش��ان هم مي ترسيدند. توي 
حياط شهرك، وقتي ديوار صوتي مي شكست آنها با ترس 
س��مت خانه مي دويدند. تمام آن س��ال ها را جز نگراني و 
دلهره چيزي به خاطر نمي آورد. يا نگران مسافر عزيزش بود 
كه پرتشويش و دل آشوب بدرقه اش كرده بود يا بچه هايي 
كه جز او پناهي نداش��تند. تمام آن سال ها كابوس اسارت 
ناموس و كشته شدن خانواده مثل بختك روي زندگي شان 
افتاده بود. يادش آمد كه بچه هايش را به دندان گرفته بود 
و دنبال س��اير اهالي ش��هرك با اعالم وضعيت قرمز راهي 
كوه هاي بيس��تون ش��دند و براي يك هفته توي دره اي با 
ابتدايي ترين ش��رايط حي��ات روزگار س��پري كردند. چه 
روزهاي س��ختي بود. هركدام از آن ش��ب هاي سردي كه 
توي چادر هاي امداد تا صبح به س��قف زل مي زد و از ترس 
هرچه سوره بلد بود زير لب مي خواند. هركدام از آن شب ها 

مي شود يك قصه تمام عيار. 
بچه ها توي كوچه پس كوچه ها قد كشيدند و جنگ را ميان 
بازي هايش��ان لمس كردند. آنقدر كوچك بودند كه وقتي 
جنگنده ه��اي عراقي را توي ارتفاع ك��م مي ديدند برايش 

دست تكان مي دادند و فرياد مي كشيدند. 
    و درد هاي پس از جنگ

كم كم بچه ها قد كش��يدند. جنگ رو به تمام شدن بود اما 
يك روز پدرشان با جراحتي س��نگين به خانه آمد. اصابت 
خمپاره باعث قطع نخاعش شده بود. جنگ تمام شد ولي 
درِد جنگ، براي بچه ها تازه شروع شده بود. وقتي هر روز 
پدر قواي جسماني اش تحليل رفت و روي يك تخت آهني 
آنقدر خوابيد كه زخم بس��تر گرفت. وقتي مادر س��كاندار 
زندگي شد و آستين باال زد تا چرخ روزگار بچرخد و بتواند 
با خياطي هزينه هاي س��نگين درمان را تأمين كند. بنياد 

كمك مي كرد ام��ا هزينه ها هر روز زياد و زيادتر مي ش��د. 
بچه ها بزرگ مي شدند و خواسته ها و نيازهايشان بزرگ تر! 
همس��رش بود اما انگار نبود. همين كه س��ايه سرش بود 
راضي اش مي كرد. همين كه بعد از آن همه خس��تگي بر 
دوش كش��يدن بار زندگي، نگاه خيره همسرش را مي ديد 
راضي بود و مثل كوه اس��توارتر مي شد. بچه ها كه بزرگ تر 
شدند انگيزه هاي او براي موفقيت بيشتر شد. درس خواند 
و ليسانس گرفت. خياطي عالج كار نبود. خواند و معلم شد. 
پسرها مثل پدرشان باغيرت بودند و پرهمت. درس خواندند 
و دانشگاه رفتند. كسي شدند براي خودشان. با همه حرف ها 

و نيش و كنايه ها!
آنها طعم بي پدري را چش��يده بودند. طعم سختي، طعم 
تماشاي ذره ذره سفيد ش��دن موهاي مادرشان كه داشت 
مثل شمع به پاي پدر قطع نخاعشان آب مي شد و هنوز هم 

جز عشق از چيزي دم نمي زد. 
آنها خون همان پدر توي رگ هايشان بود. غيرتي بودند. اما 

اين پسرش بيشتر. 
حاال نه جنگي بود و نه دشمن عياني كه تا مرز ما رخنه كرده 
باشد. دشمن آن س��وي مرزها بود و اين بار كسي كه بايد 
حافظ ناموسشان مي شد اهل بيت)ع( بود. نمي شد دست 

روي دست گذاشت. بايد مي رفت! 
رفت و همانجا آس��ماني شد و ديگر بازنگش��ت! چه تكرار 
سرنوشت عجيبي! حاال نوه اش طعم بي پدري مي چشيد. 
حاال قصه از س��ر گرفته ش��ده بود و اين بار جسد بي جان 
دردانه اش را توي كفن مي ديد. كسي نمي داند او وقتي سر 
پس��رش را در آغوش گرفت چه برايش زمزمه كرد. كسي 
نمي داند تمام اين سال ها چه بر او گذشت. تمام شب هايش 
تا سحر شود يك عمر مي گذش��ت. شانه هايش خسته بود 
اما خم به ابرو نمي آورد. حاال آمده بود تا موفقيت نوه اش را 
ببيند. فرزند همان شيرمرد كه قرار بود قهرماني شود مثل 
پدرش! قرار بود او هم روزه��اي زيباي زندگي اش را دور از 
نعمت پدر بگذراند و فقط دل خوش كند كه پدرش قهرمان 

يك ملت است. 
    آنها روحشان هم خبر نداشت

مردمي كه گاهي بي انصافي مي كنند. گاهي دل مي شكنند 
و گاهي خانواده هاي اين عزيزان را مي رنجانند. جوان هاي 
دهه هش��تادي كه مبارزه و حقي كه آنها ب��ر گردن ملت 
دارند را ناديده مي گيرند. آن ه��ا نرفتند كه حقوق بگيرند 
و بچه هايشان صاحب سهميه ش��وند. معامله آنها خدايي 

بود. عده اي مي گويند منتي نيست. تمام شهداي حرم پول 
گرفتند جنگيدند. پول خونشان را گرفتند. اما من مي پرسم: 
اگر به شما پول كالن بدهند و بگويند قدم در راهي بگذار 
كه پايانش مرگ است مي گذاريد؟ آيا پول و حقوق كالن و 
سهميه خانواده ارزش جان دادن دارد؟ ارزش بر باد رفتن 
جواني و رؤياهاي بافته در سرشان؟ ارزش يتيمي بچه ها و 

بيوه شدن زن هاي جوانشان؟ 
پس در خي��ال آنها چيزي ج��ز اين افكار ب��وده. چيزي از 
جنس عشق. از جنس همان پدرهايي كه بي منت رفتند و 
جاودانه شدند. رفتند كه ما اكنون امنيت جاني و ناموسي 
داشته باشيم. كه آنقدر هواي شهرمان امن باشد كه دختر 
و پسرهايمان شانه به شانه براي آباداني كشور تالش كنند. 
بي انصافي اس��ت اگر زجره��اي مادرانه ش��ان را نبينيم. 
بي انصافي است اگر روي عشقشان برچسب مادي و معامله 
دنيايي بزنيم. آيا بي پدر ش��دن بچه هاي تازه به دنيا آمده 
كه قرار نيس��ت پدرهايش��ان را ببيند قيمت دارد؟ تحمل 
زجر 30 ساله مادرها و همس��رها قيمت دارد؟ آيا كودكي 
بچه هايي كه توي كوچه پس كوچه هاي وهم آلود بمباران 
شده گذشت خريدني است؟ ترسي كه به جانشان افتاد و 
اعصاب هاي جوان هاي دهه پنجاهي كه داغان شد خريدني 
اس��ت؟ مي ش��ود حال كودكي را خريد كه بر بالين خوني 
پدرش نشسته و زودتر از سنش يتيمي را درك كرده؟ حال 
كودك هايي كه يك شبه مرد شدند. مردهايي كه يك شبه از 
رنج بي پسري قامتشان خميد. رنج مادري كه هنوز چشم به 
در دوخته تا گمشده اش برگردد. رنج مادري كه از آن همه 

عشق فقط يك پالك سهمش شده؟!
نه. هرچه فكر مي كنم اينها خريدني نيست. قيمت نمي شود 
روي اين حس هاي آشنا گذاشت. درد كه خريدني نيست، 

بغض كه خريدني نيست. 
كاش كمي مهربان تر باشيم. كاش نگاهمان را تازه تر كنيم و 
قبل از هر قضاوت عجوالنه اي خودمان را جايشان بگذاريم. 
اگر خودمان جايشان بوديم س��هميه كه سهل است، آيا از 
عالم و آدم طلبكار نمي شديم كه پدرمان براي ما جان داد؟

آنها صبورند. مظلومند و بي ادعا. وقتي رفتند روحشان هم 
از اين به قول شما تبعيض ها و سهميه ها خبر نداشت. پس 
نگاهم��ان را مهربان تر كنيم و اين بار اگر فرزند ش��هيدي 
را ديديم يادمان باش��د به جاي حس��اب كردن دارايي ها 
و اموالي كه دارد فكر كنيم او قرار اس��ت ت��ا ابد محروم از 

نوازش پدر باشد.
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بياييد با فاتحان جن�گ مهربان 
ك�ه  بمان�د  يادم�ان  باش�يم. 
هنوز جانب�ازان ش�يميايي توي 
خان�ه و بيمارس�تان ها ب�ا مرگ 
دست وپنجه نرم مي كنند. يادمان 
باش�د هنوز مادراني هستند كه 
خالصانه از جانبازان قطع نخاعي 
مراقب�ت مي كنند. آنه�ا ادعايي 
ندارن�د. از كس�ي طلب�ي ندارند

ديروز دفاع كردند و امروز بي دفاعند

زخم خوردگان را زخم زبان نزنيم

سبك مقاومت

پدرش داشت دور از همسنگرانش مقابل 
چشم هاي خانواده اش ذره ذره آب مي شد. 
مادرش عاشق بود. يك نگاه مهربان پدر كه 
افتاده بود روي تخت تمام اندوهش را يكباره 
مي شس�ت و دوب�اره با همه جان�ش براي 
مراقبت از گل عشقشان مايه مي گذاشت


