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مقدمهای برای
خاطرات هاشمی به زبان طنز
حس�ین قدیانی :لطفا م�را تنها با طن�زی که در
ادامه میخوانی�د ،قضاوت نکنی�د! از قضا کلیت
نوش�تههای فراوانم در م�ورد مرحوم هاش�می
رفسنجانی ،نشان از اعتدال مد نظر اسالم دارد!
مختص�ر اینکه همیش�ه مرز میان «هاش�می» و
«رفسنجانی» را حفظ کردهام! مرادم از هاشمی،
همان اس�ت که به انقلاب و انقالبی�ون کمکها
کرد ،بارها از ام�ام حکم گرفت ،تکلیف س�خت
فرمانده�ی جن�گ را عهدهدار ش�د ،مک�رر به
خطمقدم جبه�ه و جنگ رف�ت ،وارد کار خطیر
س�ازندگی ش�د و آنقدر چهرهی قابل و وجههی
عامل برای خود تراش�ید که دشمن ،گاه هاشمی
را میزد تا اصل انقالب را بزن�د ،مثل دوران دوم
خرداد! این همان هاش�می اس�ت که ام�ام از او
میخواست زیاد س�فر نرود و بیشتر مراقب خود
باش�د و نیز همان هاش�می اس�ت که  ۲۹خرداد
 ۸۸رهبر انقلاب ،نهتنها صحه بر پاکدس�تی او
به لحاظ مالی گذاشت ،بلکه ش�هادت داد که یار
دیرین�ش بارها تا مرز ش�هادت رفته! بل�ه البته!
حتی به همین هاشمی هم نقدهایی وارد است اما
یکی دانستن هاشمی و رفس�نجانی قطعا عدول
از اخالق اس�ت! و صدالبته مرادم از رفسنجانی،
فیالمثل راقم همان نامهی سرگش�ادهای است
که جرقهی فتنه را چند روز قبل از انتخابات ۸۸
زد! یا باز مثال همان که به داعیهداران دروغ بزرگ
تقلب ،بال و پر و حتی حق میداد و تلویحا از ابطال
انتخابات ،سخن میگفت! القصه! آن روز که خبر
فوت هاشمی رفسنجانی را شنیدم ،از نگاه صفر و
صدی رسانهها بهخصوص در مجازستان ،متحیر
ش�دم! بعضیها از اینور بام افتادند و آن مرحوم
را به اسم تکریم ،رس�ما تقدیس کردند و بعضی
دیگر چنان واکنش�ی نش�ان دادند کأنه هاشمی
رفس�نجانی فاقد هرگونه خدمتی ب�وده! من اما
در متن�ی که نوش�تم ،تفکیک قائل ش�دم میان
«هاش�می انقالب» و «رفس�نجانی ضدانقالب»
اما هم #هاش�می را و هم #رفسنجانی را #بزرگ
ش�مردم و آوردم؛ آن مرح�وم ،چ�ه زم�ان بروز
خوبیها و چه موس�م نمای�ش بدیه�ا ،الحق و
االنصاف ،دوستی بزرگ یا دشمنی بزرگ بود که تو
میتوانستی ،چه به دوستی با او افتخار کنی و چه
به دشمنی با او! بگذار رک و راست ،حرفم را بزنم؛
قطعا مرزبندی دارم با نظر تند ش�ماری از رفقای
انقالبی دربارهی آن مرحوم ک�ه در هر واقعهای،
مقصر اصلی را هاشمی میدانند! اگر جنگ شد،
تقصیر هاش�می اس�ت و اگر تمام ش�د نی�ز! اگر
حاجاحمد به سوریه رفت و اگر نیامد نیز! اگر سیل
آمد و اگر قطع نش�د نیز! این تحلیلها همانقدر
علیل اس�ت که عدهای بگویند هاشمی مصداق
یوس�ف نبی اس�ت! نه! نظر من دربارهی هاشمی
عینا برونداد پیام معنیدار و حکیمانهی حضرت
آقا دربارهی ایشان اس�ت که عین عدل بود! و بر
اس�اس مر اخالق! الغرض! عاشق کتب «خاطرات
هاشمی» هستم ،با علم به تمام منمحوریهایش
که اساسا خاطرهنویس�ی یعنی تمرکز بر منیت!
جز این ،ص�رف مس�اعی آن مرحوم به نوش�تن
خاطرات روزانه ،واقعا قابل تقدیر است! آنچه در
ادام�ه میخوانید ،مزاح من با خاطرات هاش�می
است اما س�عیام بر این بوده که به بهانهی اغراق
که در ذات طنز اس�ت ،هرگز دچ�ار عدول از حد
و مرز نش�وم! خوب و منصفانه اگر این س�تون را
بخوانی�د ،خواهید فهمی�د مرز میان هاش�می و
رفسنجانی مثل مرز روشنایی و تاریکی ،تا چه حد
بههم نزدیک است! این مقدمه که مطول هم شد،
الزمهی خوانش طنز راقم این سطور است! شاید
مخاطب فهمید که نه قصد عقدهگشایی از کسی
دارم که دس�تی کوتاه از دنیا دارد ،نه در سودای
تقدستراش�یهای بیخودم! این فقط یک مزاح
با بخشهایی از خاطرات هاش�می [رفسنجانی]
است که انشاءاهلل حتی باعث خندهی روح خود
آن مرحوم هم بشود! بخوانید...

خاطرات
هاشمی
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عفت زنگ زد و گله داش��ت که چرا تی [وی] او را کامل
نشان نمیدهد! ناراحت بود که مراسم اهدای جوایز به
ریحانهها را به ش��کل زنده [مستقیم] پوشش ندادهاند!
خود را از گلهای رضوان میداند و مصداق آن پاها که
بهشت زیرشان است! به اخوی [محمد] تذکر دادم که در
هر برنامهای که عفت هست ،یا کامل پخش کن یا اصال
پخش نکن! محمد [اخوی] توضیح داد که از سر غفلت،
عفت را کامل نشان ندادهاند و عمدی در کار نبوده! از او
[اخوی محمد] خواس��تم که در مواجهه با عفت ،مثل
بنیامین [برادر یوسف] باشد در تقابل با حمیدی [الهام]
که البته موفق نخواهد نشد! فائزه [هاشمی] آمد و مدعی

شد نباید به امام [خمینی] امام بگوییم! در بچهها فقط
محس��نمان کمی تحت تأثیر من [اکبر] است؛ الباقی
مثل مادرشان [عفت] هستند! ظهر با آقایان خامنهای
[آیتاهلل] و اردبیلی [ادوارد شواردنادزه] نزد امام رفتیم!
امام را شاداب تش��خیص دادم! احمد [حاج] هم بود اما
حاج [عیس��ی] همراه برادران انصاری و توسلی به دره
[گالب] رفت��ه بودند! آنج��ا امام با قاطعی��ت ،آیتاهلل
خامنهای را نشان دادند و گفتند« :بعد از من [امام] شما
[آیتاهلل خامنهای] رهبر بش��وید!» کمی #بغض کردم
و بعد به #امام گفتم« :یعنی ایش��ان ،من ،حاجاحمد و
موسوی اردبیلی با هم به شکل #شورایی رهبر باشیم ولی

قول بدهیم حرف آخر را خامنهای [آیتاهلل] بزنند؟!» که
امام دوباره آیتاهلل [خامنهای] را نشان دادند و گفتند:
«ایشان #رهبر بشود!» بعد تذکر دادند که منظورشان از
«ایشان» فقط خامنهای [آیتاهلل] هست ،نه هیچ کس
دیگری! بعد از جلس��ه ،به آیتاهلل [خامن��های] گفتم:
«نظرتان چیس��ت؟!» گفتند« :حقیقتا آن جملهای که
امام دربارهی عظمت ملت ایران گفتند ،صحیح اس��ت
و ما همه بای��د خادم این مردم باش��یم!» گفتم« :بحث
تعیین ش��ما به رهبری را میگویم!» گفتند« :حاال امام
یک چیزی گفتهاند ،ش��اید با فکر قبلی نبوده!» گفتم:
«آنجور که امام ،شما را نشان دادند ،یعنی کلی هم در

این باره فکر کردهاند!» حاج [احمد] هم حرف مرا تأیید
کرد! بع��د خامنهای [آیتاهلل] از ش��هدای جنگ حرف
زدند که مسیر بحث عوض شود! خواستم بپذیرم که امام
واقعا حکیم هستند و از همهی ما بهتر ،به زهد و بصیرت
آیتاهلل خامنهای اش��راف دارند که پاس��دارها آمدند و
گفتند عفت زن��گ زده و از حیاتی [اخب��ار] گالیه دارد
که چرا در رادیو اول سخنرانی امام را پخش کرده ،حال
آنکه سخنان او [عفت] در مراسم ریحانهها مهمتر بوده!
به محمد [اخوی] زنگ زدم که آقایان حیاتی ،افش��ار و
سلطانی و خانمها چخماقی ،ذبیحپور و شادونه [خاله] با
هم به شکل شورایی خبر را بخوانند!

