حقالتحریر

برای علیکوچولو و پدربزرگ دوستداشتنیاش

شما دبستانیها یا ما دبستانیها؟!
س�میرا چوبداری :عکس ام��ام را اولین ب��ار روی دیوار
سالن مدرس��هی «کوثر» جایی که پنج س��ال دبستان را
آنجا درس خواندم ،دیدم .آن عکس همانی بود که روی
صفحهی اول کتابهایمان نقش بسته بود .امام با لباس
س��فید و کاله مشکی که به سر داشت ،پس��ربچهای را در
آغوش گرفته بود و او داش��ت روی ماه امام را میبوسید .من هر روز چند بار
آن عکس را میدیدم .حتی در راه رس��یدن به کالس که همه داخل صف،
دستها به پشت و سرها به پایین از س��الن رد میشدیم و نیز هروقت درب
کالس نیمهباز میشد ،من به آن دیوار نگاه میکردم و امام را میدیدم .قبل از
شروع شدن درس هم نیمنگاهی به عکس اول کتاب میانداختم؛ همان عکس
روی دیوار بود اما در مقیاسی کوچکتر .آنروزها اصال نمیدانستم او کیست
اما کمی که بزرگتر شدم و جمله خواندن را یاد گرفتم ،توانستم آن یک خطی
که پایین عکس بود را بخوانم .نوشته بود« :امید من به شما دبستانیهاست».
راستش من آن موقع درک درستی از این جمله نداشتم؛ اصال نمیدانستم
امام کیست و چه کارهایی کرده اس��ت .نمیدانستم با چه مشقت و شرایط
سختی تنها به خاطر دفاع از کوخنشینان و براندازی کاخنشینان و مطالبهی

استقالل و آزادی ،آواره و تبعید شده است .نمید انستم سالها قبل از اینکه
ما به دنیا بیاییم ،جوانهایی که پیرو واقعی خط امام بودند ،رنج دوران دیدند
و طعم زندان و شکنجه و تیر و گلوله و خفقان را چشیدند تا ما دبستانیهای
آن روزگار ،پشت نیمکت بنشینم و خواندن و نوشتن یاد بگیرم و امید امام
خمینی باش��م .امامی که با توس��ل و توکل ،تفکری الهی داشت و عظمتی
بینظیر تا مظهر روشن «اشداء علیالکفار» و مصداق مسلم «رحماء بینهم»
باش��د .که س��ایهاش سرتاس��ر عالم -بهویژه در هر نقطه از جهان که فریاد
عدالتخواهی سردهند -گسترده شود .و زیر س��ایهی او سربازانی قد علم
کنند که چون #کوه استوار باشند و چون #باران مهربان .سربازان خمینی هم
مثل خود خمینی «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم»اند؛ هم سمبل جالل و
هم اسوهی جمال .مرحبا بر اصحاب جانبرکف خیمهی خمینی که همچون
حاجقاسم سلیمانی و حاجحسین همدانی ،هم حیاتشان شهیدانه است؛
هم مماتشان ...قدرمسلم تنها خمینی بود که توانست فهمیدهها را و در گذر
نسلها حججیها را پرورش دهد و روح بلندش با قلبی مطمئن و ضمیری
شاد به ملکوت اعلی بپیوندد ،چرا که پیر حکیم جماران به نیکی میدانست
راه قدس با خون مقدس سیدالشهدای مقاومت و سربازان دالورش از کربال

خواهد گذشت ...و #غرب نیز همچون #ش��رق رو به افول خواهد رفت و در
بدعهدیها و ظلمها و ستمها و جنایتهایش غرق خواهد شد ...آری! تنها
خمینی میتوانست با صالبتش به ما جرأت طوفان دهد .طوفانی که با خون
س��ردارانش جوی خون راه بیندازد علیه تروریستها و بر ضد ابرقدرتها و
هیمنهی پوشالی آنها را در هم بکوبد و استکبار را دچار ضربات مغزی مداوم
کند! انشاءاهلل راه امام و کالم امام برای همیشه زنده خواهد ماند و ما باز هم
مثل همهی این  ۳۱س��ال هر زمان دلتنگ نگاه عرفان��ی ،صدای ملکوتی و
نفس مسیحایی روحاهلل شدیم ،خرجش فقط و فقط خیره شدن به حضرت
سیدعلی باشد و جان دل دادن به لب کالم حکیمانهاش...
خوب شد یادم آمد! آخر نزدیک بود فراموش کنم که در آخرین خط این متن
مختصر بنویسم :من االن هم که سالهاست س��واد خواندن و نوشتن را یاد
گرفتهام ،هنوز درک درس��تی از آن جملهی معروف امام ندارم« :امید من به
شما دبستانیهاست» .یعنی ما -که خیلی سال است دوران دبستان را پشتسر
گذاشتهایم -دیگر امید امام نیستیم؟! یا شاید هم مراد امام از «شما دبستانیها»
تنها و تنها «ما دبستانیها» بود؟! اهلل اعلم...

دکتر مصطفی
مثل یک آیه بر قلب من نازل شد

آرمان چمران

خدایا! تو را شکر میکنم که #اشک را
آفریدی که عصارهی حیات انسان است
زهرا جش�انزاده :برای شما
مینویس��م .ش��ما ک��ه گفتید:
«خدایا! تو را ش��کر میکنم که
#اشک را آفریدی که عصارهی
حیات انسان اس��ت ».وقتیکه
از درد و غم میس��وختم ،ش��ما به یکباره نازل
شدید و گویی رسالت داش��تید که دل شکسته
و زجر دیدهی مرا التیام بخش��ید .نمیدانم شما
را چگون��ه توصیف کن��م؛ گاهی ع��ارف ،گاهی
فیلسوف ،گاهی دانشمند ،گاهی فرمانده و گاهی
هم عاش��ق ...ولی این را خوب میدانم که دیگر
کسی مانند شما نخواهد آمد که اینچنین جمع
اضداد باشد .روزهای تنهایی دستنوشتههایتان
ش��د س��نگ صبورم .میخواندم و میخواندم.
حرفهای دلم که توان نداشتم آنها را بر کاغذ
جاری کنم ،شما چند دههی قبل نوشته بودید
و من خوشحال از اینکه کس��ی در این دنیا پیدا
کردهام که آرزوهایم در شمار خاطرات او باشد!
س��خت اس��ت در این دنیا به دنبال کسی باشی
ش��کل خودت و آنرا پیدا نکنی! اما چه شیرین
اس��ت که بعد از یک اتف��اق تلخ ،و بع��د از دهها
جس��توجوی بیحاصل -وقتیکه تازه هوشیار
میش��وی از رنج بس��یار -کسی ش��بیه خودت
مانن��د یک #آیه ب��ر اعماق قلبت نازل بش��ود و
دلت را هر کجا که دوست داش��ت ،ببرد! چقدر
این احس��اس زیباس��ت که یکی مث��ل خودت
داشته باشی! کس��ی که وقتی دلنوشتههایش
را میخوانی ،کلمهبهکلمهی حرفهای از عمق
جانش ،همانن��د کلماتی باش��ند در عمق جان
خودت! برای من ،شما جمع اضداد هستید؛ هم
آرام و هم خروشان! هم عاطفی و هم با صالبت!
هم متواضع و هم باشکوه! هم شوخ و هم جدی!
هم عاقل و هم عاش��ق! هم پی��رو مبانی نظری
و هم دنب��ال میادین عملی! ه��م فرهنگی و هم
سیاسی! هم دانشمند و هم مبارز! هم نویسنده و
هم خطیب! هم یتیمنواز و هم دشمنستیز! هم
متخصص و هم متعهد! ه��م عارف و هم چریک!
اما من میگویم؛ چمران خود عین #آرمان است!
ش��ما آرمان بلندباالی منی و وقت��یکه صدای
خمینی در جانت طنینانداز ش��د ،برای ایشان
شدید وزیر و میز کارتان شد رشتهکوههای پاوه
و دشتهای اش��نویه و مرغزارهای مریوان! شما
روزگاری در آمریکا هم بودید ولی جبههی غرب
شما ،همین غرب کش��ور خودمان بود ،نه غرب
غربزدهها! سالم خدا بر ش��ما باد چمران عزیز
که هرگ��ز عروس��کهای کوچک جن��وب را به
مجسمههای بزرگ آن سوی اقیانوس نفروختید
و هیچوقت تص��ور نکردید ک��ه برجهای برکلی
حتی از قد چون س��رو امام موس��ی هم رشیدتر
اس��ت! اعتراف میکنم :م��ن فقیری ب��ودم در
کویر سوزان این زندگی و شما به زیبایی به من
آموختید که اش��ک عصارهی حیات من اس��ت.
حاال من روزها و ش��بها از این عصاره استفاده
میکنم و وقتیکه دلخسته میشوم از زمین و
زمان ،به این عصاره متوسل میشوم...
هان ای مونس همیشگی آفتابگردانها! من نه
شما را دیدهام و نه همدوره و همنسلتان بودهام
اما آرمان شما ،راه شما و دستنوشتههایی که
سند پاکی و زاللی قلب شماست ،قصهی سینه
به سینهی نسلها شده است...

نجوایی با امام خمینی که هرگز در دههی  ۶۰تمام نشد

حتی روحالله ما هشتادیها

کوثر مرادی :همیش��ه دلتنگی برای کسانی که هیچگاه
آنها را ندیدهای ،ش��دیدتر اس��ت .حال ،من با قلبی پر از
دلتنگی ایستادهام اینجا .سالها دورتر از زمانیکه شما و
سربازانتان #حماسه آفریدید .ایستادهام به تماشای شور و
غوغایی که قریب چهل و دو سال است تمام عالم را فراگرفته.
حسرت بودن در عص ر شما ،نفس کش��یدن در هوای شما و چشم دوختن به
ن را تماشا میکردید ،داغیاست که تا قیام قیامت
آسمان ستارهبارانی که شما آ 
ل من و تمام همنسالن من خواهد ماند...
بر د 
حضرت امام! اکنون که دربارهی ش��ما مینویس��م ،واژهه��ا حقیرند و برای
توصیفتان به زانو درآمدهاند .شما که میهمان ثابت و پر از نصیحت قلبهای ما
ی است
شدهاید و محکومید به عشق ابدی ما انقالبیهای انقالبندیده! حسرت 
در دلم که جز با فدا شدن در راه انقالبتان ،تسکین نخواهد یافت .چه لذتی باالتر
از آنکه برای آرمانهای مردی فدا شوم که هنوز هم مقتدای تمام جوانمردان
عالم است .مردی که با نفس مسیحاییاش در روزگار ظلم ،حقیقتا روحاهلل بود
و بر جسم بیجان جوانان آخرالزمانی روح #زندگی و #مقاومت بخشید .اکنون
که تقدیر ما این است که سالها بعد از شما و بعد از دورانی که داستان رشادت
مردانش را فقط در کتابه��ا خواندهایم و در قاب تلویزی��ون دیدهایم ،متولد
شویم؛ اول باید #خون بگرییم که چشمانمان بر جمال نورانی شما روشن نشد.
بعد سجدهی شکر بهجای آوریم که عشق به ادامهی راهتان در دلهای ما نیز
همانجور قرص و محکم النه کردهکه در قلوب جوانان دههی فجر  ۵۷خانه
کرده بود .حتی بچههای دههی ش��صت این توفیق را داشتند که اقال شمای
جماراننشین را؛ نورانیترین خمینی را در کودکی ببینند و فرمان ببرند اما ما
هشتادیها ندیده دلبستهی شما شدهایم...

امام جان! راس��تش شخصیت ملکوتی ش��ما برای من دههی هشتادی که
#انقالب را و حتی هیچ کدام از روزهای  ۸س��ال جنگ تحمیلی را ندیدهام،
سرشار از ابهامی شیرین و مملو از ایهامی دوستداشتنی است .وقتی چهرهی
شما را میبینم ،وقتی کالمتان را میشنوم و وقتی بارها و بارها آن فیلم محشر
دیدار سفیر بلوک شرق با جناب سادهپوشتان را مشاهده میکنم ،ساعتها
با خود فکر میکنم که مگر میشود مردی با آن همه اصرار به صفا و سادگی و
خلوص ،اینقدر فراتر از عصر خودش باشد؟! گویی یک سفینه شما را از زمان
آقاامیرالمؤمنین منتقل کرده است به هزار و چهارصد سال بعد ،درست وسط
جماران ،روی همان گلیم نخنمای ساده اما باصالبت و زیبا ...وقتی در کتاب
تاریخ معاصرمان درس غیرت شما را از بر میکنم ،پر میشوم از شورانقالبی
که شما در جان کتابها و صدالبته در جان ما باقی گذاشتهاید .شوری که روز
به روز و نسل به نسل پررنگتر میشود .این روزها که هرکسی برای خود منبر
و دکانی به راه انداخته و از شما و انقالب ،خاطرات و تفسیرهای گوناگونی ارائه
میدهد ،من ساعت دلم را تنظیم کردهام به وقت دلتنگی شما .جوری تنظیم
کردهام که هر ساعت عشق شما و شاگرد خلف و راستینتان امام خامنهای
را هشدار دهد .که در این روزهای آلوده به سرگرمی و سردرگمی و انحراف
فراموش نکنم که حضرت خورشید از فراسوی جهان در حال سنجیدن وفای
ما به حضرت ماه است...
امام عزیز! اینجا با وجود همهی فتنهها و دسیسهها ،سیدی از تبارتان خوب
میانداری میکند و دل از پیر و جوان بردهاس��ت .همچنان دل آرام دار که
ما نسلهای بعدی انقالب ،مانند جوانان اول انقالب که پای شما ایستادند،
با سیدعلی پیمان خون بس��تهایم و هیهات که لحظهای از آرمانهای شما
کوتاه بیاییم .هنوز هم جوانان با اقتدا به س��یدعلی پاسبانی میکنند حرم
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مقدس جمهوری اس�لامی ایران را و خوب میدانیم که به گفتهی سردار
مقاومت ،آن ش��اگرد زرنگ و با اخالص مکتبتان« :اگ��ر این حرم از بین
برود ،دیگر حرمی باقی نمیماند .نه حرم ابراهیم��ی و نه حرم محمدی».
امروز بزرگترین فتنه این اس��ت که بعضیها میخواهند ناکارآمدیهای
اقتصادی و تنگناهای معیشتی را گردن اصول و ارزشها بیندازند؛ اگر ما از
آرمانهای خود کوتاه بیاییم ،مش��کالت هم حل خواهد شد! ولی تجربهی
دولت فعلی نشان داد که دست کشیدن از هیچ اصل و ارزش و آرمانی ،حالل
هیچ مشکلی نخواهد بود .ما از خود ش��ما آموختیم که با دستان خالی و با
تکیه بر ایمان میشود در مقابل دنیا ایستاد ،مسائل را حل کرد و پیروز شد.
ی است که دیگر امت مسلمان دستخالی نیست .دستانمان پر
این درحال 
است از ثمرات خون سردارانمان و وصیتنامههای گهربار شهدایمان .ما
باور داریم که به شرط صبر انقالبی ،بصیرت عقالنی و مقاومت خردمندانه،
ن شهدا ،تیغ برانی خواهد شد بر حنجرهی استکبار
هر قطره از اشک فرزندا 
جهانی .هیهات! ما هرگز صبر را با انفعال ،بصیرت را با جوزدگی و مقاومت را
با شعار توخالی اشتباه نمیگیریم...
امام خوبیها! س��وگند به صالبت حیدری سیدعلی! س��وگند به خون پاک
شهیدان راهتان! و س��وگند به انقالب الهی که با دستان مبارک شما به وقوع
پیوست ،ما میدویم تا علم انقالب را بر فراز قلههای دنیا نصب کنیم و تا بیرون
آمدن خورشید از پس ابرهای تیره از پای نخواهیم نشست .ما جز توفیق نفس
نفس زدن برای حفظ سرمایههایتان و جز س��ر دادن در راه انقالب از #خدا
هیچ نمیخواهیم .شما هم بخواهید که همین #جمعه بهار دلها امام خوبیها
برگردد .غریبانه است ایستادگی ما ،مادام که در عصر غیبت بهسرمیبریم .تو
برای #ظهور بیشتر دعا کن ای روح خدا...

