عکس :روزنامهدیواری حق

20
نجوایی از زبان آقااحسان خطاب به سردار قدیماالحسان هر دو جبههی جنگ و زندگی

به ما گفتی صبوری کن ،صبوری

حس�ین قدیان�ی :م�ا ده�هی ش�صتیها «نس�ل
س�وخته» نیس�تیم؛ روزگار از ما آم�وزگار زندگی
در دل جن�گ و جن�گ در دل زندگ�ی و خن�ده در
حین گریه و اش�ک در موس�م لبخند س�اخته .ما
آبدیدههای پی�چ و تاب انقالبیم .ف�والد فتنهها و
نهنگ دریاه�ا و پلنگ صحراها و بس�ماهلل مجراها
و مرس�اها :ما دههی ش�صتیها اوالد بالفصل خود
آدمیم؛ به شهادت همین عکس .این عکس یک قاب
معمولی نیست .تسلسل انقالب است میان نسلها
و عصرها .س�یر ممتد امواج خروشان خمینی است
میان انقالبکردهها و جنگرفتهها و جبههندیدهها.
این عکس پیوند دیروز و ام�روز و فردا با آن یوماهلل
موعود است که قاسم در معیت سپاه مهدی فاطمه
برگردد و غاصب را از قدس بیندازد بیرون و محراب
مس�جداالقصی را بسپرد دس�ت دوربین ابراهیم و
ذوق و شوق احس�ان که «بچهها بس�ماهلل! با چراغ
روش�ن کار کنید برای بقی�ئاهلل» .آری! این عکس
قاب وصل است .فصل نیس�ت .خزان نیست .پاییز
نیس�ت .هیچ برگریزی ندارد .دورریز ن�دارد .این
قاب بهار اس�ت« :پادش�اه فصلها» که البته هنوز
نیامده .میآید .واهلل میآید .ما به زودی برای اولین
بار عید ن�وروز را خواهیم دید و برای نخس�تین بار
به حض�رت بهار علیهالسلام ،سلام خواهیم داد.

ما دههی ش�صتیها روس�فیدترین ش�کوفههای
ش�جرهی طیبهی والیتیم و خ�وب میدانیم وقتی
دستمان از دامان خورشید کوتاه است ،پناهگاهی
امنتر از نور ماه پیدا نمیکنیم .واهلل پیدا نمیکنیم.
استعاره نمیگویم .مرادم خامنهای است .همین قدر
رک و صریح .از نسل ما یکی هست که نه تنها برای
ابراهی�م حاتمیکیا نقش تکی�هگاه را بازی میکند
که حتی حاجقاس�م هم وقت�ی این اواخ�ر دلش از
این و آن و ای�نور و آنور میگرفت ،مینشس�ت و
با احس�ان محمدحس�نی درددل میکرد« :یاد باد
آن روزگاران ،یاد باد!» ما همان نس�لی هس�تیم که
به ش�هادت ش�یربچههای مدافع وطن ،اصال اجازه
ندادی�م تلخترین واقعهی دههی ش�یرین ش�صت
هجری شمس�ی دوباره تکرار ش�ود و ب�از هم پای
اجنبی این خاک پاک را با قدمهای ناپاک خود آلوده
کند .هیهات! سلیمانی فقط سردار گهوارهنشینهای
نیمهی خرداد چهل و دو نبود .عالوه بر بچههای هر
دو کربالی چهار و پن�ج ،در کربالی رن�ج هم هوای
احسان را داشت که مبادا برای ساخت فیلم گرانقدر
«بیست و سه نفر» احساس تنهایی کند یا کمبودی
داش�ته باش�د .یک تنه یک لش�کر بود قاسم برای
احسان .یک تنه یک س�پاه بود احسان برای قاسم.
حاجقاسم فقط مراقب بچههای حاجحسین خرازی

و نیروهای حاجحس�ین همدان�ی در ثامناالئمه و
طریقالقدس و فتحالمبین و الی بیتالمقدس نبود.
فرماندهی ما هم بود؛ وقتی که ب�ا وجود آن همه کار
در منطقهی دلربای مقاومت ،میآمد و احوالپرس
همهی آن بیس�ت و س�ه نفر پس�ربچهی شیطان و
بازیگوش دههی هش�تادی و نودی میشد .بعد از
کشیدن دست نوازش بر سر نسل نو ،دست ناز خود را
میانداخت بر شانهی کارگردان و بعد هم تهیهکننده
و آقااحس�ان را میبرد به معراج؛ پی�ش بروجردی،
پیش وصالی ،پیش علی هاشمی ،پیش اقاربپرست،
پیش آبشناس�ان ،پیش صیاد ،پی�ش کاوه ،پیش
پازوکی ،پیش دکتر مصطفی ،پیش زینالدین ،پیش
اسماعیل دقایقی ،پیش محمدحسین یوسفاللهی،
پیش آقامهدی باکری در قایق عاشورای هور .پیش
دور .پیش نزدیک .این کجا که احسان محمدحسنی
در طبقهی پنجم ساختمان س�ازمان همیشه رو به
اوج ،از نزدیک به حاجقاسم سالم میداد و این کجا
که فیالحال باید داغ این فراق را با بهره از نعمت صبر
تحمل کند اما بخوان از زبان احس�ان خطاب به آن
سردار قدیماالحسان« :غم عشقت بیابانپرورم کرد،
فراقت مرغ بیبال و پرم کرد؛ به ما گفتی صبوری کن
صبوری ،صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد» .هیهات!
یکس�ویه نبود این رابط�هی قدس�ی و نمایندهی

نس�ل ما هرگز اینجور نب�ود که فقط حواس�ش به
ابراهیم باشد .کارش با حاتمیکیا بود ولی شاهکارش
آنجا بود که جادهای تا خود بهش�ت باز کرد در دل
حاجقاسم و شد انیس و مونس سردار دلها .دلبری
هنر نسل باهنر احمدیروش�نها و رضایینژادها و
مقدادها و حسنعبداهللها و بیضاییها و بلباسیها
و سیاهکالیها است .جوانمردانی از تبار ما چنان
جانانه همپ�ای فرماندهی س�پاه قدس دش�ت به
دش�ت و کوه به کوه دنبال بال فرش�تهی شهادت
را گرفتند ک�ه این اواخر حاجقاس�م به محس�ن
حججی نگاه میکرد و حسین فهمیده را میدید.
به هادی ذوالفقاری نگاه میک�رد و ابراهیم هادی
را میدی�د .خیلی هم ح�اال اگ�ر در مرخصیهای
تهران دلتنگ احمد میش�د و باقر ه�م درگیر و
دار کارهای فراوانش ب�ود ،میآم�د اوج تا با موج
احس�ان صفا کند .ابراهیم حاتمیکی�ا هم اگر بود
که چه بهتر .سه تایی مینشس�تند و با هم غیبت
متوسلیان را میکردند .غیبت هم دارد حاجاحمد.
خیلی غیبت دارد حاجاحمد اما احسان ،حاجاحمد
را جز در چهرهی حاجقاسم ندیده .درکش کنید اگر
صبوری نمیتواند .اش�ک توصیهی بهتری است.
باباطاهر بیخود نمیگف�ت «صبوری طرفه خاکی
بر سرم کرد».
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