همهی آرزوی حاجحسین
حبیب خدا در زمزمههای جانسوزش با خدا فقط #شهادت میخواست

سردار همدانی :فکر میکنم از غصهی جدایی بنده از این شهیدان بزرگ ،غصهای بزرگتر نباشد

زهرا طالبی :شانزدهم مهرماه سال  ۱۳۹۴بود.
تلویزیون را روش�ن کردم .گویندهی خبر از
شبکهی یک تلویزیون اعالم کرد« :بسماهلل
الرحمنالرحی�م .مجاهد خس�تگیناپذیر به
آرزویش رسید .سردار سپاه اسالم ،سرتیپ
پاس�دار حس�ین همدانی ،از پیشکس�وتان عرصهی جهاد
و ش�هادت در راه انج�ام وظیف�هی جهادی ،در حی�ن انجام
مأموریت در شهر حلب سوریه ،توسط گروه تکفیری داعش
به #شهادت رسید ».خبر را که شنیدم ،انگار آبجوش روی
س�رم ریختند .خیره به صفحهی تلویزیون ،هاج و واج مانده
بودم .بغضم گرفت و قطرهی اش�کی روی گونهام لغزید .مثل
شوک بود؛ سخت و باورنکردنی .آن روزها بازار شنیدن خبر
ش�هادت دالورمردان ایرانی در س�وریه برای دفاع از حرم،
داغ داغ بود! هفت�های یک ی�ا دو پیکر ش�هید مدافع حرم
به وطن بازمیگش�ت .اما اینبار خیلی فرق داش�ت؛ اینبار
شهادت ابووهب ،حبیب سپاه خبر اصلی بود و از قبل معلوم
که برای چند روز ،تیتریک رسانههای دنیا میشود! موبایلم
را برداش�تم؛ آنالین ش�دم .فضای مجازی پر ب�ود از عکس
و مطلب راجع به حاجحس�ین! آنقدر گش�تم تا اینکه یک
عکس از ایشان خیلی به دلم نشست .حاجی ایستاده بود؛ با

لباس فرم سبز سپاه ،نگاهی نافذ و گیرا و با لبخند زیبایی روی
تمام اجزای صورت ...پشت سر حاجی گنبد حرم خانم زینب
بود و پرچمی سرخ که جملهی «کلنا عباسک یا زینب» روی
آن نقش بسته بود .عکس پر بود از گلبرگهای گل سرخ که
همینطور شوریده و شیدا در اطراف حاجی پخش شده بود.
با اینکه عکس گرافیکی بود اما از فرط زنده بودن انگار داشت
در لحظه اتفاق میافتاد .نگاه که میکردم انگار واقعا گلبرگها
در هوا پخش بود و انگار سردار داشت نگاهم میکرد! عکس
پروفایل�م را ع�وض ک�ردم و همی�ن عکس حاجحس�ین را
گذاشتم! شاید کاری کلیشهای بود و برای بعضیها عادت ،اما
این عکس پروفایل برای من سرشار از یک حس ناب بود ...حاال
که دقت میکنم ،میبینم نگاه و چشمان حاجحسین چهقدر
شبیه نگاه و چشمان حاجقاسم است! مو نمیزند؛ اصال یکی
هستند ،بیهیچ تفاوتی انگار!
چندوقت بعد در تلویزیون مستندی به نام «بیقرار» پخش
ش�د؛ از روزهای بیقراری و دلتنگی و دوری حاجحس�ین
از همرزمان ش�هیدش .گویی س�ردار به کارگردان مس�تند
گفته بود تا زمانیکه زنده هستم ،نمیخواهم این مستند را
پخش کنید .کارگردان هم به ناچار قب�ول کرده بود .چهقدر

این آدم اخالص داش�ت و چهقدر س�اده و خاکی و خودمانی
بود .همهی ما مدام دنبال این هس�تیم که ب�ه هر نحو ممکن
خودنمایی کنیم ولی حاجحس�ین با وجود آن همه شهرت و
آن همه مجاهدت ،خود را فقط برای خدا میخواست و از قضا
بیشتر در پی آن بود که دیده نشود .ما همه به این در و آن در
میزنیم که هرطور شده صاحبنام و صاحبمنصب شویم ولی
حاجحسین که هم #نام را داشت و هم #منصب را ،از همهی
این تعلقات فراری بود و تا دم آخر ،همان حاجحسین صاف و
زالل روزهای خوش جبهه و جنگ ،باقی ماند؛ بیادا ،بیادعا...
گفت« :غالم همت آنم که زیر چرخ کبود ،ز هر چه رنگ تعلق
پذیرد آزاد است» .سالها از ایام دوستداشتنی دفاع مقدس
میگذشت ولی تنها تغییر عمدهی سردار همدانی ،نشستن
گرد پیری بر صورت زیبایش بود .الحق آن محاسن که دیگر
سالیانی بود جملگی سفید شده بودند ،استعاره از سفیدبختی
حبیب خدا بود .آری! باید هم با #شهادت میرفت مردی که
حتی بعد از جنگ هم مثل روزگار جبه�ه ،تمام وقتش وقف
خدمت به مردم و امنیتش�ان ب�ود .به گمان�م نهتنها مردم
ایران که تمام مردم منطقه به سردار همدانی بدهکارند .اگر
حاجحسین و شیربچههایش در جبههی ش�ام مرد و مردانه
در برابر تکفیریها ایس�تادگی نمیکردند ،اوضاع ایران نیز

مثل سوریه میشد و وضع سوریه بسی بدتر از این حرفها...
در دقای�ق پایان�ی مس�تند ،درد و دلهای حاجحس�ین با
چشمانی اشکبار شنیدنی بود« :روز قشنگی است .احساس
میکنیم که همهی این وابس�تگیهای دنی�ا را قطع کردیم.
پشتس�ر گذاش�تیم .چهق�در قش�نگ اس�ت .آدم دلش
نمیخواهد از اینجا خارج بش�ود .ایکاش میش�د همیشه
همینج�ا زندگی کنیم .ای خ�دای بزرگ! از ما راضی بش�و.
میدانیم که ما به شهادت بسته نشدیم ،دست توست؛ اگر تو
بخواهی .فکر میکنم از غصهی جدایی بنده از این شهیدان
بزرگ ،غصهای بزرگتر نباشد .جهنم است همین االن که بین
بنده با آنها فاصله افتاده .ای خدا! ای خدای امامخمینی! ای
خدای شهیدان! به احترام این خاک و به احترام این قتلگاه،
ما را هم ببر .از ما راضی بشو! یا حداقل به ما توفیق بده ما هم
در کنار شهیدان بر سر سفرهی ش�هیدان بهرهمند باشیم از
این بزرگانی که همهی هستیش�ان را برای رضای تو دادند.
میدانیم که ما به ش�هادت بس�ته نش�دهایم ،دست توست؛
اگر تو بخواهی .ای خدای بزرگ! ای خدای شهیدان! ما آمده
بودیم به آرزویی ...که ما هم خونمان را در راه تو ،در مسیری
که حسین تو شهید شد بریزیم ،از ما راضی بشو!»
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