جوادی را محدود به یک طیف کنیم؟ حیف نیست مصباح را
خالصه در یک گروه کنیم؟ حاج قاس��م از سهراهی شهادت
کربالی پنج «س��ردار دلها» نش��د .از منبر قم پر ش��د آن
قمقمهی سنگر .قم بود و بعد قیام شد .ابتدا مجتهد و آنگاه
مجاهد .ریشه در فقه و تنه از فلسفه و شاخ و برگ با فرمانده.
گل با فقیه و فیلسوف و گل با سردار دلها .اصلها با فرهنگ و
فرعها با مقاومت .پای در اعتقاد و س��ر در س��ودای شهادت.
سیدالشهدای زمانهی آخر هم که باشی ،باز اول باید کفنت را
بدهی علما امضا کنند که چه خوش گفتهاند« :مدادالعلماء
افضل من دماءالشهداء» .باید هم فقیه در سالگرد فرمانده
میرفت .فرمانده متعلق به همهی مردم ایران بود و فقیه نیز.
این نمیشود که خون شهید «ملی» باش��د و مداد عالم ،نه.
مداد عالم که شهیدساز است .این فقط سلیمانی نبود که با
داعش میجنگید .خط به خط تفسیر تسنیم جوادی و کلمه
به کلمهی آموزش عقاید مصباح هم جنگ آشکار با داعش در
میدان فرهنگ است .رزمندهی بیاعتقاد مثل درخت بیریشه
میمان��د .ش��جرهی طیبهی س��لیمانی در کرب�لای چهار
نشکست ،چون از البهالی درس مصباح و جوادی فهمیده بود
شکست هم مثل پیروزی تنها و تنها دست خداوند است .نه در
کربالی چهار آنقدری محزون شد حاجقاسم و نه در کربالی
پنج آنچنان ش��اد ش��د .مجاه��د مجتهدان��ه میجنگید.
میجنگید ،چون دوست نداشت باز هم سایهی جنگ بر سر
این کشور بیفتد .اذن داشت به نیروهای مقاومت کمک کند،
چون این پول گر چه جیب فلسطینی را پر میکرد ولی هزینه
برای امن و امان خودمان میش��د .نه به تعداد کم ش��هدای
مدافع حرم ،بلکه بس��ی بیش از ش��هدای زیاد هشت سال
جنگ تحمیل��ی باید ش��هید میدادیم؛ اگر پ��ای داعش یا
اسرائیل باز میشد به خاکمان .من این را از عمق ملیگرایی
و در نهایت ایراندوستی مینویس��م :کمک ایرانی به عنصر
فلسطینی ،نوش جان بچههای مقاومت .نوش جان نصراهلل که
سینهاش را نه فقط برای اسالم ،که برای ایران هم سپر کرده.
خبرنگار افغان بداند که این ایران زمان پهلوی نیست که زنده
و مردهاش برای احرار افغانستان فرقی
نداش��ته باش��د .کاش ظریف جوابت را
اینگونه میداد که کاریاش نمیشود
ک��رد .خامن��های را همانق��در ک��ه
دالورمردان نیروی قدس سپاه دوست
دارند ،شیربچههای فاطمیون هم دوست
دارند .این وس��ط گناه من وزیرخارجه
چیست؟ این ایران بهمن پنجاه و هفت
نیست که طیارهی ولیفقیه فقط در باند
فرودگاه پایتخت ایران سالمت به زمین
بنش��یند .فیالح��ال ولیفقی��ه حاکم
بالمنازع قلب همهی کس��انی است که
کرهی زمین را بدون تروریستها جای
بهتری برای س��کونت میدانند .ریال،
دالر ،یورو ،روبل ،یوان و هر پول دیگری.
ما باز هم به مقاومت کمک خواهیم کرد.
کمک به مقاومت ،هم کمک به امنیت
خودمان اس��ت ،هم کمک ب��ه امنیت
همسایههایمان اس��ت ،هم کمک به
امنیت همهی جهان اسالم .جاسوسهها
بگویند پ��ول فقرا و بیسرپرس��تها و
بیخانمانهای آمریکایی در جیبشان
چه میکن��د؟ حقوق��ی آی��ا از این هم
کثیفتر هست؛ مردم ایران را به جان هم
بیندازی که دولت آمری��کا به پاس این
خوشخدمتی ،از جیب مردم آمریکا بزند
و بریزد در حلقوم تو؟ شرف یعنی برای
مردم کشورت بجنگی و بیشرفی یعنی
مردم کش��ورت را علیه هم بش��ورانی و
پولش را از مردم بدبخت آمریکا بگیری.
با پولی که تا االن س��ران کاخ س��فید به این جاس��وسها و
جاسوس��هها دادهاند ،چند تا واکسن کرونا میشد تهیه کرد
برای م��ردم آمریکا؟ «س��ردار دالرها» لقب خوبی اس��ت؛
برازندهی سربازهای ش��یطان بزرگ که یک روز از شهادت
حاجقاسم ابراز شادمانی میکنند ،دگر روز از فوت مصباح .اما
خب! هنوز هم مثل سی سال پیش خامنهای عصا را تنها از
روی استحباب برمیدارد .ماه خود عصای آفتاب است در عصر
غیبت و علی بدون مالک و عمار هم علی است .چهل تا از این
کریسمسها را جمهوری اسالمی دیده و افتخار میکند که
برای رهایی قدس؛ س��رزمین مسیح میجنگد .جاسوسهها
برای عیسیبن مریم سجل غربی نگیرند .اگر پرچم مساجد در
منطقهی ظهور و بروز انبیا همچنان باالست و اگر هنوز هم
ناقوس کلیساها در خاورمیانه نواخته میشود ،این همه یعنی
فرزندان فاطمهی زهرا کار خود را به خوبی انجام دادهاند .پس
این ماییم که دنیای جدید را به فال نیک میگیریم .یک ماه
دارد در این شب جور جهان میدرخشد که چون حکایت قمر
سماوات ،نور از ستارهها میگیرد و این نور با متلک خاموش
نمیشود .فوت استاد هم حکایت ش��هادت سردار میماند؛
منورتر میکند جبین سیدعلی را .چهل سال پیش کجا بودیم

ایرانی است آن فلسطینی که اسرائیل
را در همان حوالی جوالن نگه داشته
تا پایش به تهران باز نش�ود و اجنبی
است آن قمیکالیی که به دشمن گرا
میده�د :بیشتر تحری�م کن مردم
ای�ران را .چمدان پولی که س�ردار
دلها به رزمندهی غ�زه و لبنان داد،
درجهآخر خرج امنیت ایران میشود.
دالرهایی که وطنفروشها از دشمن
میگیرن�د در کجا خرج میش�ود؟
ایرانی بودن به شناسنامه نیست
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م�ن هرگ�ز ندی�دم مصباح وس�ط
رأیگی�ری ب�ردارد بگوی�د نامزد
مدنظر ما برندهی انتخابات ش�ده یا
در بوق و کرنا کند که چون فالنی رأی
نی�اورد ،پس انتخابات باطل اس�ت.
به این شهادت ،مصباح که جای خود
دارد .حتی علمالهدی هم روسفیدتر
از امثال هاشمی و موسوی و کروبی
و خاتمی اس�ت .سهل اس�ت که رأی
مردم را حت�ی از حکم خدا هم باالتر
بخوان�ی؛ لیک�ن رف�وزهی آزمون
دموکراسی شوی

و االن کجاییم؟ فاصله از قدس ،یک مالک است .یک مالک
هم این است که دختر ایرانی ،اولین واکسن کرونای ایرانی را
میزند .چهل س��ال پیش یک کریسمس��ی بود که قرار بود
هفتهی بعدش جمهوری اسالمی سقوط کند اما ما برف آخر
هر س��الی را دیدهایم .پاییز برای ما فصل خزان نبود؛ گر چه
مطهری را دادیم و بهشتی را هم .هم خمینی در سوگ دکتر
چمران نشست و هم خامنهای داغدار دکتر شهریاری شد ولی
جمهوری اسالمی اپوزیسیون قویتری شده است برای نظام
سلطه .چهل سال پیش شایعه کرده بودند جمهوری اسالمی
با تولید یک واکسن خاص نظر آدمها را عوض میکند و حاال
معلوم ش��د که خیلی هم ب��یراه نمیگفت دش��من .دقیقا
جمهوری اسالمی یک واکسن س��اخته که نظرها را عوض
میکند .رشد زن ایرانی به کش��ف حجاب نیست؛ به کشف
استعدادهای خویش اس��ت .جمهوری اس�لامی استعداد
نویسندگی علینژاد را بروز داد و غرب استعداد برهنگیاش را.
تمسخر چادر چیزی از ارزش حجاب نمیکاهد .همچنان که
تمسخر ریش از شأن مصباح و جوادی کم نمیکند .ما بباز
جنگ نرم نیستیم .بباز این جنگ آن بدترکیبی است که در
قمیکالی دوستداشتنی به دنیا آمده اما همان غربی را برای
ما کادوپیچ میکند و در زرورق میپیچد که بابانوئلش یک من
ریش دارد .کاش این پیرمرد تخیل��ی پیامبری هم بلد بود و
حاال که سال مس��یحی نو شده میتوانس��ت به اعجاز کمی
وجدان ارزانی جاسوسهها کند .همین خوشحالی را سال پیش
هم کردند اما شگفتا! از نعش سردار هم میترسند .دقت شود.
تهمت «س��ردار دالرها» علیه زندهی قاس��م نب��ود؛ بر ضد
مردهاش بود .اما آیا آدم مرده را سنگ هم میزنند؟ شوربختانه
باید اعتراف کنم که پای موج رادیوی جوادی و «ذات اقدس
اله» و خطبههای مصباح و «طرح والیت» هرگز ملتفت نشدم
یعنی چه که شهید هرگز نمیمیرد؟ و یعنی چه «بل احیاء
عند ربهم یرزقون»؟ خوش آمدی به دنیا حضرت مسیح! ویژه
باید به فال نیک بگیریم این تولدت را .این سال نوی میالدی
تو بود که به عینه به من نشان داد «قاسم هنوز زنده است!»
قبال شک داشتم .قبلش شک داشتم .شک هم
نبود؛ قلبم مطمئن نبود که آیا واقعا «قاسم هنوز
زنده اس��ت»؟ اما برخالف ابراهیم «لیطمئن
قلبی» برای من ،نه از ناحیهی خدا که از سوی
کدخدا نازل ش��د :جاسوس��هی بدترکیب در
عبارت «سردار دلها» ضمن تعویض «دلها»
با «دالرها» دلم را مطمئن کرد که «قاسم هنوز
زنده است!» گاهی دشمن والیت ،والیت خدا را
در دلت میاندازد .کاری که جوادی و مصباح
نتوانس��تند با من بکنند .بچه که بودم ،وقتی
کس��ی به حق فحش میداد ،یادم داده بودند
بگویم آینه .سردار دالرها .س��ردار واحد پول
آمریکاییها .سردار دالرهای مردم آمریکا .پول
آمریکاییها را بریزند گوشت کنند در تنت که
به قاسم سلیمانی ناسزا بگویی! فحشی چند؟
اوال ببین این پول چقدر حرام اس��ت که هیچ
گوش��ت نمیش��ود به تنت! همین چهار تکه
اس��تخوانی هم که داری مال گوس��فندهای
قمیکالی خودمان است .روزبهروز برهنهتر.
شببهشب دش��منتر .مثل این عروسهای
کجخلق رمانهای غربی .ثانیا پارسال همین
وقتها نبود که گفتی قاسم مرد و بعدش هم
بزن و برقص و بکوب؟ قاس��م اما نم��رده بود.
قاسمها نمیمیرند .غاصبها میمیرند .فرقی
هم نمیکند؛ غاصب قدس باشی یا غاصب مال
یانکیها .از هماالن به فکر هش��تگ سال بعد
باش .این س��ردار دلهایی که من میبینم ،تا
کریسمس سال بعد عصبانیتر میکند شیطان
ب��زرگ را و تو هم ک��ه جاسوس��هی کوچک
اهریمن .دلها و دالرها .دالرها و دلها .هرگز
مرده مپندارید آنهایی را که در راه خدا شهید شدهاند .چشم!
ما غلط کنیم مرده بپنداریم قاسم را« .سردار دلها» هنوز هم
مافوق قاآنی اس��ت و بیش از او قطارش میرود و بیش از او
سنگ به شیشهاش میخورد و بیش از او حرف میشنود .ولی
خب! همچنان میرود روی ریل رهایی .دلها را بکنی دالرها
یا نکنی .گفته بود سید ،حاجقاسم «شهید زنده» است .شهید
زنده .کمی زندهتر از سایر ش��هدا .عدل از آنهمه پیکر ،خدا
همان دست با انگشترش را روی زمین حفظ کرد و ما آن را
خاک کردیم .بذر زمین آخرالزمان .بذل عصر صاحبالزمان.
نهالی شده برای خود .بهار دیدیمش .س��ردار دلها .سردار
شکوفهها .سردار اللهها .شکوفهها را سال بعد بکن کوفهها.
اللهها را دو کریسمس دیگر بکن اللها .چندی که بگذرد ،تو
هن��وز داری ب��ا کلمهه��ا ب��ازی میکن��ی و م��ن دارم ب��ا
همشهریهای خردسال عیس��یبن مریم در صحن مقدس
مس��جداالقصی بادبادکبازی میکنم .چند تاییش��ان هم
دخترند .نه واهلل! نه مصباح و نه جوادی و نه رهبر جفتشان
خامنهای اینقدر هم سختگیر نیستند که تو توهم زدهای.
کاش در همین قمیکال باباکرم میرقصیدی و هرگز مردم
وطنت را به بابانوئل نمیفروختی.

