یادداشت روزنامهدیواری

هم سپهبد صلح هم سردار جنگ
گمانم از شهید دکتر مصطفی چمران باشد این جمله که «وقتی در
شیپور جنگ دمیده میشود ،مرد از نامرد تشخیص داده میشود»
و گمانم این جمله ،این روزها هم مصداق دارد لیکن عوض جنگ ،این
حاجقاسم سلیمانی است که خونش را به مجرایی برای تشخیص مرد از
نامرد تبدیل کرده است! شگفتا! هر که ولو ذرهای دارای شرف و وجدان
بود ،همهی خطها و ربطها را وانهاد و آمد پای کار خون مطهر و مقدسی
که خوندلها خورد سالهای سال ،تا هم موافق و هم مخالف؛ هم انقالبی
و هم ضدانقالب؛ هم اصالحاتی و هم اصولگرا؛ هم چپ و هم راست
و هم ایرانی و هم غیر ایرانی ،شاهد جهانی امنتر و با امنیت فزونتر
باشند! صحه بر سالمت سخن دقیق و عمیق ریاستمحترم جمهوری

میگذارم که حتی لندننشینان نیز به سردار سلیمانی بدهکارند؛ چه اینکه
اگر مصاف فاتحانهی او با تکفیریها نبود ،اینک نوبت گلو و بلکه گلوگاه
اروپا بود تا از داعش و امثالهم تیرهای چندشعبه دشت کنند! بدین منوال،
حاجقاسم دوستداشتنی ،فراجناحی و فراملیتی را میتوان همزمان «سپهبد
صلح» و «سردار جنگ» نامید که اگر جنگ هم میکرد ،تنها و تنها با
هدف صلح و امنیت و آسایش بیشتر خالئق بود! بدترین کار ممکن ،نگاه
حزبی به حاجقاسم است! الحمدهلل خط و مشی این شهید همچنان زنده،
پیشروی همگان چون نگینی تابناک میدرخشد! آری! حاجقاسم مظهر
«اعتدال» بود اما در مقام عمل و به شکل درست! او ،هم با اصالحطلبان
میپرید ،هم با اصولگرایان ولی فراتر از این دو ،در جناح جمهور بود!

گاهی از هاشمی تعریف میکرد و گاهی از مخالفان مرحوم ،چون از قضا
«سیاست» را همانقدر خوب میفهمید که «جنگ و صلح» را! او نه چون
اصولگرایان تندرو که حتی خدمات هاشمی را نیز خیانت میخوانند بود ،نه
چون ترمزبریدههای  ۸۸که زیر بار قانون نرفتند و به شکوه یک انتخابات
 ۴۰میلیونی ،لطمههای بیشمار زدند! با اینهمه ،حاجقاسم فقط یک رهبر
داشت؛ «ولیفقیه» و هرگز اینگونه نبود که درگیر سختی آزمون انتخاب
در دوگانههای مرسوم و مسموم شود! خندهدارترین حرف این است که
افراطیهای یک جناح که استادمسلم وحدتشکنی هستند ،قاسم را در
سیاستداخله ،ناپخته بخوانند و افراطیهای جناح دیگر ،او را تبلور خشم و
خشونت! لیکن بنازم جذبه و جاذبهی خون «سیدالشهدای مقاومت» را که

چه آنان و چه اینان را آورد در بزمگاه همدلی زیر تابوت سهرنگش! «مکتب
سلیمانی» مکتب حرافیهای بیپشتوانه نیست ،مکتب صدور احکام بیادله
نیست ،مکتب فرضیات را جای قطعیات نشاندن نیست ،بلکه «مکتب
خدمت» است! و در سیاستمدار بودن سردار ،همین بس که اساسا خیلی
«سیاسی» نبود! وای بر ما اگر همهی هویتمان خرج نقد جناح مقابل شود
و همهچیز را و همهکس را با عینک بدترکیب سیاست نگاه کنیم! بگذار
اینجور بنویسم؛ هم جنگ و هم صلح و هم سیاست قاسم برای زندگی
بهتر مردم بود! و نیز این فتوی که؛ گل گرفتن از بچهها ،تازه نماز را
میکند نماز .بسماهلل! این شما و این هم  ۲۲صفحه از «حاجقاسم» در یک
روزنامهدیواری که تالش میکند حرف را بر مدار «حق» بزند...

ضیافت
فکر میکنم در آستانهی مرحلهی دوم عملیات «بیتالمقدس»
بود .زمانی که «حاجقاسم» فرماندهی تیپ ثاراهلل بود و ستاد منطقهی
شش سپاه شامل سه استان جنوب شرق کشور ،نقش پشتیبان این یگان
رزمی را برعهده داشت .آن روز با حاجقاسم در سنگر فرماندهی بودیم .گفت:
«بساط عصرانهی مخصوص کرمان را راه بیاندازند؛ خوراک چنگمال» .من اگرچه
مدتی در کرمان زندگی کرده بودم اما چنگمال را تجربه نکرده بودم .مقداری نان خشک
کوبیده شده را با خرمای هسته گرفته ،قاطی میکنند و حسابی چنگ میزنند و ورز
میدهند تا به صورت حلوا درآید .آنوقت گلولهگلولهاش میکنند و سپس نوش جان...
 ۳۷سال پس از آن روزگار ،سردار عزیز ما به ضیافت حضرت دوست دعوت شد؛
در حالی که محاسن چون برف سپیدش به خون سرش خضاب گردیده و
پیکر او همانند موالیش حسین علیهالسالم پارهپاره در سرزمین عراق
بر خاک افتاده بود ...بل احیاء عندربهم یرزقون.
محمدحسینصفارهرندی
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