واداد هها حتی بوی س�یگار
موسی صدر را هم نمیدهند،
چه برس�د که بخواهند معطر
باش�ند به رایحهی اندیشهی
مطه�ر و زالل آن بزرگوار.
فق�ط خ�دا میداند س�ید
صدراندیش اصالتا ایرانی چه
تعداد از ابنای آدم را نه فقط
ش�یفته بلکه شیعهی صدیق و
پ�ای کار امیرالمؤمنین کرده
است .بله البته .میان بزرگان
در بعضی مش�ارب ،همیش�ه
اختالفاتی بوده

جری�ان غربزده از س�الها
پیش عزم خ�ود را جزم کرد
تا با بیان پ�ارهای خاطرات و
اغلب هم ش�بهخاطرات ،نظر
مثبت جریان انقالبی را نسبت
به امام موسی صدر منفی کند
یا اقال حز باللهیها را نسبت
به ایش�ان بیتفاوت کند لیکن
آن س�ید بینظیر همیشه در
صدر ،تنها یک معمم خو شقد
و باال نبود که احیانا موفق شده
باشد چند تایی گبر و یهودی و
مسیحی را مسلمان کرده باشد
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همیشه در صدر

سیدحسن نصراهلل اشبهالناس به امام موسی صدر است و تجلی حضور همیشگی آن اسطورهی تاریخی در قلب خطهی مقاومت
غربزدههای ضد مقاومت با غائب مسیح لبنان بیشتر صفا میکنند تا حاضر ایشان
اکبر ش�هیدی :نه! هر چه فکر میکنم
و هر چ�ه بیشتر میخوان�م ،میبینم
یارای این را ندارم که «مسیح لبنان» را
دوست نداشته باشم .معاالسف جریان
غربزده از سالها پیش عزم خود را جزم کرد تا با
بیان پارهای خاطرات و اغلب هم شبهخاطرات ،نظر
مثبت جریان انقالبی را نسبت به امام موسی صدر
منفی کند یا اقال حزباللهیها را نس�بت به ایشان
بیتف�اوت کن�د لیکن آن س�ید بینظیر همیش�ه
در ص�در ،تنها یک معم�م خوشقد و ب�اال نبود که
احیانا موفق شده باش�د چند تایی گبر و یهودی و
مسیحی را مس�لمان کرده باشد یا دو تا خوانندهی
زن را به حجاب دلبس�ته کرده باشد .در آپارتمان
محل س�کونت ما در س�وهانک ،پیرمرد منور عصا
به دس�تی اس�ت که در عمر دور و دراز خود همهی

این کاره�ا را کرده .هنر باالت�ر حضرت صدر آنجا
بود ک�ه هرگز از مبارزه خس�ته نش�د و تحت هیچ
ش�رایطی از امر عظیم هدایت ،پا پس نکشید .امام
موس�ای دوستداش�تنی آدمی نبود که به بهانهی
جور و جف�ا و غم و هجران و س�ختی و رنج روزگار،
خللی در ایمان و ارادهاش پدید بیاید .به این معنی
باورم هس�ت که اش�بهالناس به امام موسی صدر
هیچ کسی نیست اال سیدحس�ن نصراهلل .دبیر کل
مقتدر و مستحکم حزباهلل لبنان هم درست مثل
امام موسی صدر هرگز بیدی نیس�ت که با بادهای
موسمی و بگیرنگیر رژیم غاصب قدس بلرزد .رهبر
عربی منطقهی غرب آسیا خود یک پا طوفان است و
شاهرگ حیاتی قلب مقاومت .کافی است به جمالت
و صدالبته مجاهدات امام موس�ی ص�در دربارهی
لزوم حفظ ایستادگی علیه اس�رائیل و تالش دائم

برای رهایی فلس�طین نگاهی دوب�اره بیندازیم .یا
اهتمام ایش�ان به امر واجب وح�دت هدفمند .یا
مساعی ایشان در جذب حداکثری و دفع حداقلی.
یا هم و غم ایش�ان بر رفتار و گفت�ار بصیرتافزا .یا
کوشش ایش�ان در راهاندازی هستههای مقاومت.
یا دلداریهای مدام ایش�ان به امثال ش�ریعتی و
چمران و مرحوم حاجاحمد .یا مقابلهی همیش�گی
ایش�ان با فتنههای رنگارن�گ .پس به ج�د بر این
باورم که وادادهها حتی بوی سیگار موسی صدر را
هم نمیدهند ،چه برسد که بخواهند معطر باشند به
رایحهی اندیش�هی مطهر و زالل آن بزرگوار .فقط
خدا میداند س�ید صدراندیش اصالت�ا ایرانی چه
تعداد از ابنای آدم را نه فقط ش�یفته بلکه شیعهی
صدی�ق و پ�ای کار امیرالمؤمنین کرده اس�ت .بله
البته .می�ان بزرگان در بعضی مش�ارب ،همیش�ه

اختالفاتی ب�وده اما خوب اس�ت مدعیان دروغین
مس�یح لبنان به جای آنکه از ربایش ایش�ان نان
بخورند و با خاطرهسازی ،عواطف پاک دوستداران
راستین صدر را منحرف به پستوی امیال خام خود
کنند ،چنگ به ریس�مان امهات آرای امام موس�ی
بزنند« :نبرد جانانه با اسرائیل تا رهایی کامل قدس
ش�ریف» .همچنان که با وجود خامنهای دلتنگی
ب�رای خمینی معن�ی ن�دارد ،با وجود نص�راهلل هم
دلتنگی برای موس�ی صدر وجهی ندارد .هیهات!
ما مثل بعضی از این وادادهها ،از مبارزهی تام و تمام
با صهیونیستها خسته نشدهایم که بخواهیم یکی
از مؤثرترین مبارزان این جبهه را دودستی تحویل
حضرات دهیم .بنابراین تکرار میکنم :وادادههای
صدراول�ی حتی بوی س�یگار ام�ام موس�ی را هم
نمیدهند...

