نجوا با ابرمردی که سرنوشت همهی ما را به خوبی میداند

ما حاجاحمدندیدهایم! چه کنیم؟

محمدحسین بهزادفر :سالم سردار انتهای
افق! راس�تش را بخواهید با وجود همهی
این ح�رف و حدیثها من هن�وز ماندهام
که بگویم «شهید عزیزمان حاجاحمد» یا
بگویم «اسیر س�رافرازمان حاجاحمد»؟!
و ماندهام که بگویم «ش�هادتت مبارک اس�ت شیرپس�ر
غالمحسین متوسلیان یزدی» یا که بگویم «سحر آزادیات
نزدیک است فاتح ارتفاعات دزلی»؟!
آری فرمان�دهی صبحگاه بارانی دوکوهه! س�ی و هش�ت
سال است همینطور بین واژهها غوطه میخوریم و چرخ
میزنیم .سی و هشت سال است روز چهاردهم تیرماه که
نزدیک میشود ،عکس تو را میگیریم روی دستهایمان
و بانگ «کجایی احمد» س�رمیدهیم .ای�ن اواخر هم که
عکس�ت را میگذاریم روی پروفایلهایم�ان و یک بیت
شعر هم زیرش مینویسیم و باز پروندهی سردار فاتحمان
را میبندیم تا دوباره چهاردهم تیرماه سال بعد از راه بیاید
و باز همان آش و همان کاسه! ولی یک چیز را حتم کن! تو از
ما حاجاحمدندیدهها بیشتر دل بردهای تا رزمندگانی که
در سختترین شیبهای جبههی غریب غرب ،مجبورشان
میکردی به سینهخیز! آنها ش�اید اطالعاتشان از رنگ
مردمک چشمان همیش�ه بیدار تو بیش�تر از ما باشد اما
ما هرگز نه با خبر ش�هادت تو کاس�بی کردهایم ،نه با خبر
اس�ارتت! وقتی هنوز خبرها در غبارند و در حد شنیدهها
و گفتهه�ا و حدس�یات ،م�ا حاجاحمدندیدهه�ا اینجور
میپسندیم که نه سخن به قطعیت بگوییم ،نه احیانا مثل
بعضیها تو را بکشانیم وسط دعواهای سیاسی ...هیهات!
تو تنها مختص نبرد آخرالزمان با شریرترین اشرار عالمی؛
با صهیونیس�تها ...و ش�رم بر ما اگر تو را وسیلهای کنیم
برای تخریب بیش�تر دولتهایی که به اندازهی کافی خدا

بر سرشان زده؛ فعلی و سابق و اسبق و ابلق هم ندارد! شرم
بر ما اگر توهم بزنیم که پروندهی اسارتت حتی از پرندهی
اصالتت هم مهمتر اس�ت! کاش بس کنند بازی با نام تو را؛
این حاجاحمددیدهها...
برادر! ما عوض ارس�ال و تکرار اخبار نارسا و بهجای آنکه
مخاطب را خس�ته و سردرگم کنیم ،س�خن از خستگی و
س�ردرگمی خود میگوییم ...واهلل خسته ش�دهایم از این
س�ردرگمی محض و از این انتظار بیپای�ان .آخر تو رفته
بودی که برگردی ،نه اینکه ماندگار ش�وی! تو رفت ه بودی
که پرچم الالهاالاهلل را بر رفیعترین نقطهی آسمان بکوبی
و بعد برگ�ردی و بیایی س�راغ جبههی خودم�ان ،زمین
خودمان ،سرزمین خودمان ...پس چرا این همه سال است
که نیستی؟! تو رفته بودی که صدای رسای کلمهی طیبهی
#اهلل باش�ی در میان مردم س�وریه و لبنان که ندایشان
«جندالخمینی»بود ،که امامشان خمینی بود ،که دورهات
کرده بودند ،که از تو تمنای مدد داشتند ،که تو را به یاری
میخواندن�د ،که تو را عاش�ق ش�ده بودند ...اما پس�رک
یکدندهی حاجغالمحسین! قرارمان به طوالنی شدن فراق
نبود! قرارمان کشیدن انتظاری چنین طوالنی و جانفرسا
نبود! قرارمان بیخبری از روی ماهت نبود! نه! قرارمان این
نبود که بیقرارمان کنی...
ه�ان ای حاجاحمد! با تمام عش�قی که به ت�و داریم اما ما
نسل جوان حاجاحمدندیده نیز خود را متهم این غربت و
مظلومیت دردآورت میدانیم .در این همه سال به جز مرور
روایتهای آن روز غمبار ربودهشدنتان توسط چند نیروی
فاالنژ در ایست و بازرسی منطقهی برباره و زیر و رو کردن
و بههم ریختن مش�اهدات عینی شاهدان یا شاهدنمایان
بو
آن جنایت ،چه کردهایم که به درد تو و آن سه یار غری 
مظلومت خورده باش�د؟! خود در غبار ایستادهایم و عجبا

که تو را «ایستاده در غبار» میخوانیم! خود بالتکلیفیم و
ناخواسته وهم برمان داشته که تو نیز تکلیفت را نمیدانی،
سرنوش�تت را نمیدانی ،عاقبتت را نمیدانی! خودمانیم!
خوب بازی دادهای همهی ما را؛ هم حاجاحمددیدهها را و هم
حاجاحمدندیدهها را! کم تقسیمبندی و دوگانه داشتیم؛
همین مانده که دعوا بر سر فرجام تو ،جدیدترین خطکش
ما انسانهایی شود که هیچ از فردای خود خبری نداریم!
لطف میکنی قش�نگتر به ما بخندی ،حتی حق داری که
بلندتر به ریش ما بخندی ،اما جانا! احمدا! حاجاحمدا! ای
مغرور دس�تنیافتنی! و ای باخبر از سرنوشت ما! خودت
بیا و ما اسیرش�دگان روایات مجه�ول را از این حیرت به
درآر! فقط یادت باشد که در هر حال ،جایت روی شانههای
ماس�ت؛ چه پیکرت درون تابوت س�هرنگ بیای�د و چه با
محاسن سفید...
سردار! اال ای بغض فروخوردهی بچه های لشکر  ۲۷محمد
رسولاهلل! نمیخواهی نشانی از خودت به ما بدهی؟! یوسف
گمگشتهی دیار ایران! نمیخواهی پیراهنت را به کاروانی
بدهی تا سر راه برایمان بیاورند و کلبهی احزانمان را به
نور «همت» و «بروجردی» و «وزوایی» روش�ن کنند؟! تا
به کی چشمانتظاری حاجاحمد؟! ش�دهای اصحاب کهف
قصهی انقالب اما مگر نمیدانس�تی که خواب به چشمان
زیبای تو نمیآمد؟! برخیز برادر! سردار! حضرت فرمانده!
برخیز و این خشم باش�کوه حاجاحمدندیدهها را ببین! و
برد موشکهای یاران حقیقیات را نظاره کن! حاجاحمد!
قسم به نام اردیبهشتیات ،یکروز به تقاص اینکه تو را از ما
گرفتند و به جبران همهی خونهای پاکی که از جوانان این
کشور ریختند« ،تلآویو» و «حیفا» را روی سرشان خراب
میکنیم .به قول ح�رف حق خودت« :ما با اس�رائیل وارد
جنگ خواهیم شد .هرکس مرد این میدان است ،بسماهلل!»
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حس�ین قدیانی :بیا و این بار عوض دس�تواره ،یک داد
بزن س�ر ما که نگران عاقبت خودمان باشیم ،نه فرجام
تو! واهلل #اس�یر تو از ما آزادتر اس�ت؛ دیگر چه بگوییم
اگر #شهید شده باش�ی! آخرین افراطی عاقل! آخرین
شورش�ی دوستداش�تنی! کاش اینجا بودی و به این
ترمزبریدههایانقالبینماکهکاریکاتورآبدارچیدوکوهه
هم نیس�تند ،الفبای طغیان یاد میدادی که تعصب هم
آداب�ی دارد ،بلکه بیخ�ود محکوم را مظل�وم نکنند با
فریادهای بیخودشان! تو کجا که برچسب ولیفقیه را
میچسباندی پشت دشداشهی شیوخ شکمگنده؛ اینها
کجا که به ولیفقیه برچسب میزنند! منحرفها سر هر
مفهومی ،خود را فرش�ته جا میزنند و الباقی را دیو اما
راس�تش آنکه احمدینژاد برای آزادیاش یقه درانید؛
بقایی بود ،نه متوسلیان! سردار بلندآوازهی ما همان مرد
مغروری بود که با عصا رفت پیش خمینی لیکن بیعصا

به نام احمد

برگشت! درست مثل حاجقاس�م که با نگرانی میرفت
بیت ،اما نس�یم خوش رهبری چنان آرامش میکرد که
جلدی تماس آرامبخش را با سیدحس�ن ضاحیهنشین
برقرار کند! «ضاحیه» را تو بخوان همان «ناحیهی مقدس
مقاومت» که آمارهمهیخطوطشدستخامنهای است!
با محاسبات زمینی ابدا نباید خرمشهر آزاد میشد؛ آزاد
شد ،چون متوسلیان در والیت خمینی ذوب محض بود!
اقتصاد درستنمیشود،مگر آنکه خط رابهجای کدخدا،
از خلف صالح روح خدا بگیریم! مقاومت ،هم #احمد خود
را دارد ،هم #قاسم خود را؛ و حاشا که این  ۲مرده باشند!
دل بسوزانیم برای عدالت ،اگر توهم زدهایم دلسوزش
منحرفین از والیت هستند! اگر جریان فتنه با مفاهیمی
چون عدالت ،والیت ،امامت ،شهادت و مقاومت بیگانه
است؛ ترس را باید از منحرف داش�ت که استاد به لجن
کشیدن هر مفهوم روشنی است! کورش هم اگر روزی

در بورس بود ،اینان حاضرند چنان مصادرهاش کنند که
پادشاه دیروز به خودش بلرزد! و مگر این کار را با #بهار
نکردهان�د مهتابیهایی که توهم زدهان�د از #ماه هم به
#خورش�ید نزدیکترند؟! «تنها دولت م�ا بود که برای
آزادی #متوسلیان قدم برداشت!» بله خب! گل مارادونا
هم کار نامحمود شما بود ،نه دس�ت خدا! «زنبیل قرمز
سربار» همان به که در بازار معرکه بگیرد؛ محل معرکهی
«خون سرخ سردار» کارزار است! با صرف موضع صریح،
کسی متوسلیان نمیشود! احمد همان برادری بود که با
نیروی خودش هم تعارف نداشت؛ قبیلهگراها توسل به
شبکههای نامقدس زنبیل خودشان کنند ،نه تار و پود
چفیهی حاجاحمد که ش�فا را از ولیفقیه میجست ،نه
جیب داخل کت هیچ منحرفی! ما زیاد به ریش حس�ن
گیر دادیم؛ الزم باشد از معایب بوتاکس هم مینویسیم!
نه سردار عزیز! نمیگذاریم مصادرهات کنند...

