مرثیهی مداح خوشخوان اهلبیت «عبدالرضا هاللی» در وصف حاجقاسم سلیمانی
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سردار! باز این چه شورش است؟
سیدهآزاده امامی :چه میکنی سردار؟ چه میکنی مرد؟ همهی دو دوتا
چهارتاهای عالم را که به هم ریختهای! هنوز در صور ندمیدهاند که قیامت کردهای!
نگاه کن! از جمعیتی که به دنبال خود کشاندی ،نه در تاریخ نشانی هست ،نه هیچ
کجای جغرافیا چنین به یاد دارد! به کدامین جذبه ،جز مغناطیس نگاه نافذت این
سیل جمعیت یارای فوران داشت؟ ایران را که کربال کردی و ایاممان را عاشورا و
اربعین ...خیابانها و کوچهها و تکایا را نگاه کن! سیاه پوشیدهاند ...مردم که رخت
عزا به تن کردهاند ...هیئتهای عزای اباعبداهلل هم که همه آمدهاند ...دسته به راه
انداختهاند ،سینه میزنند ،زنجیر میزنند ،ایستگاه صلواتی و نذری و چای روضه
هم که به پاست ...پیش از تو جز برای آلاهلل ندیده بودیم ملت اینچنین به سوگ
بنشیند و عزادار شود! ندیده بودیم این هیئتها بیرون بیایند و بر سر و سینه بزنند و
محرم آوردهای مرد ...راستی! زیارتت قبول سردار ...با عقیلهی
علم عزا برافرازندّ ...
بنیهاشم چه گفتی که اینچنین اذنت داد برای «زیارت دوره»؟! البته که میداد...
مگر نه اینکه «مدافع حرم» بودی و محرم حریم بانو؟ پس چه عجب اگر حضرات
نور ،اذن دخولت بدهند و محارم بانو بیایند یک به یک برای بدرقهات ...که اگر
نمیآمدند ،مگر اذن میدادند چنین در صحن و سرایشان جوالن دهی و معرکه
بگیری؟ پاداش کدام ارادت بود این زیارتهای آخر؟ پیش از تو هیچ شهید ندیده
بودیم پیکر صدپارهاش را اینچنین شهر به شهر ببرند برای آخرین وداع ،برای
آخرین زیارت با بند بند وجودی که حاال «بند بند» شده است ...یقین ائمهی
بقیع هم آمده بودند ،بههمراه «حضرت مادر» ...زیارتت قبول ...گوارای وجود...
اینجا را بگو که آمدی و قیامت کردی! با آن نماز بیمثال ...چه محشری بود!
از نمازت بگویم؟ از شهادت ثالثهی نایب امامت؛ «اللهم انا ال نعلم منهم اال
خیرا» ...راستی! مگر میشود نایبش باشد و خودش نیاید؟ آنهم وقتی همهی
آباء و اجداد طاهرینش بدرقهات کردهاند؟ مگر تاریخ به یاد دارد پیش از این؟
کمی آرامتر ...میخواهی یک تنه تمام رکوردهای تاریخ را جابهجا کنی؟
میخواهی تمام افتخارات بشری را یکجا به نام خودت سند بزنی؟ کمی
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سلیمانی را هم بکنید ساکت یک چیزی!
روزگار تلخ اصحاب جبهه است! از فرماندهی جنگ بگیر
تا حاجقاسم و حاجحسین همه کالفهاند! سال  ۶۵است!
اولین روزهای زمستان! شکست بدی خوردهایم! کربالی  ۴آن
کربالیی نشد که میخواستیم! کربالیی شد در مایههای همان
کربالی معروف! از «سرها بریده بینی» رسیدیم به دستهای
بسته ،پیشانیهای شکسته و سینههای رنجور! عباسها باز
تشنهلب! غواصها باز زنده به گور! #هاشمی اما باز هم دنبال
گرهگشایی است! و مصر برای جبران شکست! مدام جلسه
و نشست با سلیمانی و خرازی و دیگران! خمینی از جماران
روحیه میدهد و خامنهای از پاستور! آیا ورق برمیگردد؟! نکند
در صورت پیریزی عملیاتی دیگر در اسرع وقت ،شکست بدتری
بخوریم؟ همه بسیج شدهاند برای جبران! برادرمحسن خواب
و خوراک ندارد و حتی در رؤیا هم نقشه میچیند! به آهنگران
مأموریت میدهند که روحیهها را ببر باال! زمستان سختی است؛
دوئل میان خوف و رجا! همه درگیرند! آوینی اما آرام چشم دوخته
به آسمان ،بلکه قبلهی قلم نریشن را از ستارههای باالی سرش
پیدا کند! رسیده است به وصال در بلندای عرفان! انگار نه انگار
کافهنشین قبل انقالب بود! حتی به تراکتور هم نگاه خاص دارد
و آن را «کوهی از آهن» میبیند! یاد رانندهی شهیدش سبز!
کجایی حضرت بولدوزرچی؟ درست همین روزها بود! رسما ۳۳
سال گذشت! ناآرامتریم این زمستان آیا از آن زمستان؟ نکند
خدای دیماه  ۶۵را فراموش کردهایم؟ خدایی که ظرف  ۲هفته
ورق شکست را برگرداند ،خدایی بود که بهتر پرستیده میشد! ما
همان عباد سابق نیستیم! خدای خونمان کم شده! فقط دنبال
سیاستیم! کم مانده سلیمانی را هم بکنیم ساکت یک چیزی،
یک جایی! حتی به هاشمی فرماندهی جنگ هم رحم نداریم
و همهی هاشمیها را با یک چوب میرانیم! گویی رهبرمان
خامنهای نیست که گفت« :هاشمی بارها تا مرز #شهادت
رفته!» دی ،هم ماه هاشمی است؛ هم ماه حاجبخشی! انقالب
فقط سال  ۸۸نیست! ساکتین  ۱۹دی و  ۲۲بهمن لطفا این همه
کاسبی نکنند با  ۴تا شعاری که در  ۹دی دادند! احیانا ما هم
بودیم! آنکه ظریف و همکاران را «مؤمن ،غیور ،شجاع و امین»
خواند ،نه #قالیباف که #سیدعلی بود! بس کنید بساطتان را!
کارخانهی ضدانقالبسازی اسمش #بصیرت نیست! دی ماه
خداست و ۹دی یوماهلل! ولی خیلی بخواهید تند شوید« ،ساکتین
۱۹دی »57هم به ادبیات سیاسی اضافه میشود! دی که فقط
 ۹دی نیست! چه بلبلزبانی شدهاند ساکتین شلمچه! نه آقا! ما با
هاشمی هور هیچ مشکلی نداریم! حیف اگر قاطی کنیم مسائل
را و حتی حاجبخشی سهراهی شهادت را هم خشن بخوانیم...

کل یوم عاشورا
و کل ارض کربوبال را
روضه ات کربال بود و سقا
اما...
قرار بود؛
فاطمی هیمان فرق کند
یادمان رفته بود
شاید عزای مادر را
باید سیاه به تن میکردیم
به حرمتش
باید میایستادیم پشت والیتش
باید دلمان را قرص میکردیم به
نام علی
باید شبانه تشییع شدن را میدیدیم
باید این بار
فاطمی هیمان فرق میکرد
روضهی کربال و روضهی مادر
چه فرق میکند
آنجا که شاگرد مکتب
عباس علی باشی...
و محصل غیرت
ِ
اینفاطمیه
باید غیرتمان به جوش میآمد
تا فدک را پس بگیریم
و فدک یعنی
از اینجا تا انتهای افق

آرامتر مرد ...رحمی هم به حال ما کن! ما که باید غم از دست دادن «اینهمه»
را به دل بریزیم ...که بار «اینهمه» نداشتن را به دوش بکشیم ...رحمی به
حال ما کن! که تجسم «اینهمه» را در نظر نمیتوانیم داشت! مائیم و
حسرتی عمیق ...و تو آن خرمای بر نخیل ...که به بلندای تو ،دست خیالمان
هم نمیرسد! به تو حتی غبطه هم نمیتوان خورد! شکوه تو چیزی واالتر از
غبطه میخواهد ،چیزی فراتر از غبطه باید برای این وقتها خلق کرده باشند...
غبطه مال زمانی است که کسی چند گام جلوتر از ما باشد؛ مثال تحصیالت
بهتر ،خانهی بزرگتر ،چهرهی زیباتر ،رزق و روزی بیشتر ،و نهایتش مقامات
معنوی باالتر ...به تو که تمام دنیا و آخرت را یکجا خریدی ،که نمیتوان
رشک برد! باید تنها ایستاد و در سکوت نظارهات کرد؛ بلکه لحظهای ...و
ش ّمهای ...حاال میخواهی تمام افتخارات تاریخ را به نام خودت سند بزنی؟! و
راستی! چرا نزنی؟! مگر نه اینکه از تمام اصحاب عاشورایی امام عشق ،یکجا
میراث بردی؟ مگر نه اینکه «حبیب» شدی ،مباد دختر علی آب در دلش تکان
بخورد؟ مگر نه اینکه «زهیر» شدی؟ مگر نه اینکه «مسلم»« ،نافع بن هالل»...
مگر نه اینکه بانو دلش به تو خوش بود و حضرت ارباب ،راضی از سربازیات؟
پس چرا تمام افتخارات تاریخ یکجا به نام تو سند نخورد؟! و حاال ما مردمان
این عصر شاهد تکرار تاریخایم ...شاهد تجلی دوبارهی تمام افقهای انسانیت...
ما به چشم خود دیدیم تجسم آنچه را تنها در تاریخ خوانده بودیم و در روضهها
وصفش را شنیده بودیم ...پس عجب نیست که یک ایران به احترامت تمامقد
بایستد و به عظمتت سر تعظیم فرود آورد ...گیرم که فالن روشنفکر مغزفندقی
خفقان بگیرد و نامت را بر زبان نیاورد! ملت که جوابش را داد ،ملت که حاصل یک
عمر مجاهدتش را در تطهیر شیطان به باد داد ...اصال بیخیال اینها! اینها حتی
لیاقت ندارند پایشان به دلنوشته برای تو باز شود! خودت را عشق است که چند
روز است قیامت کردهای و ایستادهای بر فراز آسمان با همان لبخند همیشگی به
نظارهی اینهمه شیدا ،اینهمه مجنون ،اینهمه عاشق ...خدایی خودت فکرش

آخرین متنی که قبل از شهادت حاجقاسم نوشتم

را میکردی؟! خودت را عشق است که «عشق» شدهای و نشستهای بر دلها...
که فریاد شدهای و برآمدهای از لبها ...که شرر شدهای و زدهای بر جانها ...اصال
«حاجقاسم»ی که آتش نزند که «حاجقاسم» نیست! باید شعله شوی و آتش
بزنی به روسیاهان کاخ سفید ،به آن دیوانهی قمارباز ،که حاال چند روز است بر
اشکهایمان لبخند میزند! این ،از داغت کشندهتر است! خودت باید بیایی ...مگر
نه اینکه شهید ،زنده است؟! و مگر نه اینکه تو شهید زندهای؟! پس برگرد ...حیف
است تلآویو و حیفا با خاک یکسان شود و حاجقاسم نباشد! بیا که حاال «قدس»
بیش از همیشه فرمانده «سپاه»ش را انتظار میکشد! باید خرد کنی دندان طمع
این کفتارها را که حاال به خیال از پا افتادن شیر ،چنگ و دندان نشان میدهند!
کجایی سردار؟ کجایی ببینی رفقایت «سیلی» به صورت شیطان زدهاند؟
«عیناالسد» چشمهای توست که حاال کابوس کفتاران شده است! کجایی ببینی
رجز حیدری «سید مقاومت» را؟ کجایی ابرمرد؟ برگرد ...دلمان غنج میرود
برای لبخندت ،برای آرامشت ...راستی «نماز»ت را میگفتم و اشکهای «آقا»
را ...مردترین مرد این سرزمین ...عزیز دل آقا! چطور دلت آمد؟ حاال وقت رفتن
بود؟ اصال گیرم که شوق شهادت امانت را بریده بود ،اما پدربیامرز التفاتی هم به
احوال «دیگران» میکردی! اینهمه بیتابی و دعا برای چه؟! «دیر و زود» داشت؛
«سوخت و سوز» که نداشت! چه میشد چند صباحی دیرتر؟! عوضش«آقا» دلش
خوش بود ،دلش گرم بود به تو و آن نگاه نافذت و نام تمامکنندهات ...تو که بیش
از همه از «تنهایی» آقا خبر داشتی! تو که خوب میدانستی چه خبر است! در این
میانهی خوف و خطر ...در این زمانهی آشوب و فتنه ...در روزگار عرض اندام تزویر
و نفاق ...در این هجوم بیکسیها ...چطور دلت آمد «آقا» را بگذاری و بروی؟!
مگر چند «عمار» برای خامنهای مانده بود؟! چند «علمدار»؟! اشکهایش ...آه
از اشکهایش ...جگرمان آتش گرفت ...آدم یاد همان صحنهی آشنای روضهها
میافتاد ...همان روضهی مکشوف ...و آن جملهی معروف ...اما بگذار نگویم ،بگذار
نگفته بماند برای «کنایهفهمها»! چطور دلت آمد مرد؟!

اولین متنی که بعد از شهادت حاجقاسم نوشتم

گفتی کی #شهید شده؟!
همت و خرازی را راحت گفتیم «شهید» چون تا چشم
باز کردیم ،شهید دیده بودیمشان! عادت کرده بودیم به
این وضع! مگر همهاش چند تا عکس داشتیم با پدرانمان؟ مگر
فاطمه چراغچی جز همین  ۳تا عکسی که برایمان فرستاد،
عکس دیگری هم با پدرش داشت؟ کال  ۴تا عکس با پدرم
دارم که در  ۲تایش هم خوابم! ما بابااکبرها را راستش بیشتر با
عنوان «شهید» میشناسیم هنوز ،تا «پدر»! پدر یعنی «سایه»
اما سایهی باالی سر ما خیلی زود رفت جبهه و ما را بیسایه کرد!
ما حتی به آوینی و صیاد و حاجاحمد هم راحت گفتیم «شهید»!
بله! اینها همه بعد از جنگ به شهادت رسیدند ولی نه خیلی بعد
از جنگ! سخت نبود قبل از اسمشان بگوییم «شهید»! هنوز باز
بچه بودیم و خیلی شناختی ،خاطرهای ،دیداری ،چیزی نداشتیم
با این عزیزان! تا آمدیم در وادی هنر ،هر را از بر تشخیص دهیم
و  ۴تا چرت و پرت بچپانیم در روزنامهدیواریمان ،انکشف که
صاحب آن صدای رؤیایی که در «روایت فتح» میشنیدیم و
معنای خیلی از حرفهای قشنگش را هم درست نمیفهمیدیم،
در فکه رفته روی مین و شهید شده! صیاد و کاظمی را هم خیلی
کم دیده بودیم؛ فقط گاهی در قاب سیما! و من که باری این
توفیق را داشتم تا صیاد را در امامزادهی میدان تجریش زیارت
کنم ،تصادفی بود! و چه تصادفی! داشت نماز میخواند تک و
تنها ،بیمحافظ! هیچکس تا  ۱۰متریاش نبود و به آن پیرمرد
قدخمان شاهمقصود به دست هم نمیخورد محافظ مسئولین
باشد! رفتم جلو! بچه بودم هنوز! حاال بگو اولین روزهای نوجوانی!
و هنوز میشد شیطنت کرد و رفت جلویجلو مثل این خل و
چلها تا بفهمی در قنوتش چه دارد میخواهد صیاد از خدا! نوشتم
این را قبال بارها که؛ «اللهم ارزقنا توفیق الشهادئ فی سبیلک»!
یعنی :این سرداری که جلوی خدای امامزاده صالح ،سرش را
کج کرده و هیچ هم متوجه خنگبازیهای تو نیست ،امروز و
فرداست که بشود یکی مثل همت و خرازی! ولی راستش بعد
نماز ،خوب متوجهم شد! این را دیگر تازه االن دارم مینویسم
که بعد از زلزدنهای از کمترین فاصله ،رفتم تکیه دادم به دیوار
تا از دور بهتر تماشایش کنم و صیاد اما همین که نمازش تمام
شد ،صدایم کرد! و نمیدانم چرا قبل از هر چیز ،اینجور خودم را
معرفی کردم که «من فرزند شهیدم!» مهربانتر شد! مهربانتر
شد و #پدر شد و بوسهای زد پس سرم! بوی دههی  ۶۰میداد!
بوی شهادت! و چند ماه بعد که اخبار ،خبر شهادتش را داد ،هیچ
تعجب نکردم! صیاد #وبالگ نداشت و پیجی در #اینستا نداشت
و با ما تا اعماق  78و  ۸۸و  ۹۸نیامده بود! روضهی چی برایتان
بخوانم؟! خودتان #گریه کنید دیگر...

