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همان صدای حاجقاسم

مریم حاجیعلی
زینبجان! بگذار اینگونه آغاز کنم که؛
دختری دارم سه ساله ،دیروز کنار پدرش
نماز میخواند ،پس از هر نشستن و
برخواستنی برمیگشت سمت پدرش
و با عشوه لبخندی تحویل او میداد اما یکباره میان نماز
به وجد آمد و خودش را انداخت توی آغوش پدر .دیروز
از تماشای این صحنه منقلب شدم ،بند دلم پاره شد...
ی است
زینبجان! شما هم قبول دارید که پدر چیز عجیب 
در زندگی دختر؟! بله! ما دخترها در این حس بینظیر با هم
شریکیم ...این چند سطر را نوشتم که بگویم ما میدانیم
ی است و چه حالی دارد
رابطهی پدر و دختری از چه جنس 
دختری که خار به پای پدرش رفته باشد .چه برسد پدری
چون حاجقاسم سلیمانی ...البته این رابطهی پدر و دختری
خیلی قدمت دارد؛ پیامبر و فاطمه را که قطعا شنیدهای...
آنقدر پیامبر ،فاطمهاش را «نور عینی» صدا کرد و آنقدر
فاطمه گرد وجود پدر میچرخید که «ام ابیها» لقب گرفت...
زینب جان! فاطمه را ،آن نازپرودهی دامان پیامبر را به خاطر
بیاور ...هنگامی که پیامبر رخت از دنیا بربست ،فاطمه عزادار
بود ،بیتاالحزان داشت ...اما همین فاطمه در مسجد چه
خطبهای خواند! خطبهی فدک را که یادتان هست ...همین
فاطمه در مسجد که خطبه میخواند دوست و دشمن لب
گزیدند که؛ اهلل اکبر! از این همه شبیه پدر بودن! این صدای
پیامبر است انگار که از حلقوم فاطمه بیرون میآید ...قطعا تاریخ
را به خاطر دارید ،آن زمان که بانو زینب کبری به کاخ خضرای
یزید رسید ،کسی ایشان را نشناخت ،چرا که در مسیر کربال تا
شام ،پیر شده بود زینب ...اما همین که لب به سخن گشود،
حرامیان لب گزیدند که؛ ای داد! این طنین صدای علی است
که از حلقوم دخترش بیرون میآید ...راستی زینبجان! چه نیکو
نامی بر شما نهاد پدر؛ «زینب» ،زینت پدر ...حقیقتا اگر شما
زینب نباشی ،چه کسی باشد؟ طنین پر صالبت و مقتدرانه و
سرشار از آرامشتان که در شهر پیچید ،قطعا حرامیان بار دیگر
لب گزیدند؛ شگفتا! این صدا ،صدای حاجقاسم است...

زینبیدیگر
محدثه فردی
تاریخ ایران بزرگ ،با همهی فراز و
نشیبش ،با همهی اشکها و لبخندهایش
و با همهی انباشت تجربههایش ،برگی
زرین را برای خود به ارمغان گذاشت.
آخر میگویند؛ تاریخ برای عبرت است و درس گرفتن ،تاریخ
برای حیرت است و مشق گرفتن ،تاریخ برای دل سپردن
است و دل بریدن ...اما انگار! باید گفت؛ تاریخ تکرار حقیقت
است برای آنانی که در پی حقیقت مطلق ،گام برمیدارند و
رستگاری را به عنوان ارمغان روزهای زندگی پرفراز و نشیب
خود ،مهم میدانند ...شنیده بودیم تاریخ تکرار میشود ،اما نه
تا این حد! شنیده بودیم ،تاریخ برای عبرت ،بازخوانی میشود
اما نه اینقدر مسجل! شنیده بودیم تاریخ درس میدهد اما نه
اینقدر محکم! روز موعود را میگویم؛ انگار صدای خطبهای
کربالیی میآمد! همانقدر آتشین ،همانقدر جانگداز و
همانقدر غرورآفرین! با خود گفتم؛ تاریخ تکرار شده یا من
به تاریخ پیوستهام؟! نه! انگار ،خود تاریخ هم متحیر مانده،
انگشت به دهان ،کارد به دست در حال بریدن انگشت از
حیرت آنچه که در حال انجام است ...آخر مگر میشود؟!
زینبی دیگر؟! هیبتی دیگر؟! و رجز «ما رایت اال جمیال»یی
دیگر! انگار زینبی آمده ،با کولهباری از واقعه ،با کولهباری از
فراق یک عزیز! و با کولهباری از حماسه و غرور و غیرت
و شجاعت که؛ «آقای ترامپ قمارباز! خانوادههای سربازان
آمریکایی باید در انتظار مرگ آنها ،روزهایشان را سپری
کنند ».آری! زینبخانم امروز تاریخ ،دانشآموز مکتب بانو
زهراست و اصال پدرش نیز زهرایی است...

نگینانگشترسلیمانی

اعظم محمدی
خواهرم زینب سالم! چند روزی است که
پدرت ،تو بخوان پدرمان ،در شبی تاریک
و در جایی خارج از مرزهای ایران عزیزمان،
همانجایی که سالها برای رهاییاش از
چنگ داعشیان جنایتکار جنگید ،مورد هدف کینهی دشمنانش
قرار گرفت و از جام شهادت نوشید .مرد روزهای سخت ،مرد
میدانهای جنگ ،مرد بیابان ،مرد صحرا ،مردی که زبونترین
ابناء بشر از رویارویی با او هراس داشتند؛ درحالی به آرزوی
دیرینهی خویش رسید که هیچ حریفی یارای مقابله با او را نداشت.
زینب عزیزم! پدر رفت ولی الحق زینبش همچون نگینی بر
انگشتر سلیمانی درخشید .سخنان طوفانیات جان تازهای به
ما داد .صدایت که نلرزید ،قلبمان کمی آرام شد .انگشتت را
که به نشانهی تهدید آن قاتل جانی قمارباز تکان دادی ،دنیا
فهمید جهاد یک پایهاش روی همین انگشتان زنانهی ما خواهد
چرخید .خوب است دنیا مطلب دیگری را هم بداند که ما وارثان
اولین بانوان جبههی مقاومت یعنی مادرمان فاطمهی زهرا و
دختر ایشان خانم زینبکبری هستیم .ما نخواهیم شکست و
این راه را دوشادوش مردانمان تا فتح قدسشریف و پاککردن
دنیا از جرثومههای ترور و وحشت ادامه خواهی م داد که خارج
کردن نیروهای تروریسم و اشغالگر آمریکای جنایتکار از منطقه
اولین قدم برای رسیدن به این هدف بزرگ است .خواهر عزیزم!
خون پدر و فرماندهی عزیزمان حاجقاسم ،خفتههای بسیاری را
بیدار کرد .دوستان را با اندوه ،ناآگاهان را با تلنگر و دشمنان
را با ترس .یقین دارم خداوند جسم مطهرش را به این دلیل
از هم جداشده خواست که شکافهای تفرقه و جدایی ما را
بپوشاند .میبینی! حتی با جسمش هم بهدنبال اتحاد کشور و
جبههی انقالب بود و برکات دیگری که قطعا سالها بعد ما
متوجهاش میشویم .جان دلم! سید مقاومت را عموی خودت
خطاب کردی! جفا نیست اگر بگوییم سیدحسننصراهلل عموی
همهی ماست ،وقتی حضرتآقا پدر این امت هستند .عمویی که
دلمان به او قرص باشد و شجاعتش در مقابل دشمنان زبانزد،
فقط و فقط از پس سید چهارشانهی عربزبانمان برمیآید .تنها
کسی که با اقتدا به امامش خامنهای ،بدون هیچ ترسی به آمریکا
خروج نیروهای نظامیاش را از منطقه نه توصیه ،بلکه دستور
میدهد .آری! این سید ماست که زبان سرخش سر سبز دشمن
را به باد خواهد داد ...زینب عزیز! با همان اقتدار و صالبتت بار
دیگر «بسم اهلل القاصم الجبارین» را فریاد بزن که سربازان
پدرت انتقام سخت را آغاز کردهاند...

ققنوسزمانه
فهیمه رضایی
وقتی اقیانوسی خشک شود ،وقتی کوهی
از بین رود ،وقتی جنگلی نابود شود،
وقتی پدری نباشد ...وقتی پدری نباشد...
وقتی پدری نباشد ...گویی در جهان خأل
بزرگی ایجاد شده! حال فکرش را بکن ققنوس زمانه و پدر
میلیونها نفر ،دیگر نباشد؛ تصور وحشتناکی است! ققنوس،
این پرندهی افسانهای تنها مشبه به اسطورهای جاودانه است
که تفکر ،قدم ،نگاه و راهش همیشه خطشکن بوده و تمام
معادالت جهانیان را به ورطهی نابودی میبرد تا راه حق و
سره را از دل بیرحمی و ظلم نجات دهد .همانی که وقتی
آواز خوش رفتن و شهادت سر میدهد ،آتشی عظیم در دل
میلیونها انسان به پا میکند و در هر آتش ،ققنوسی دیگر
متولد میشود ...و امروز هر ایرانی یک سلیمانی است...
زینب نازم! هر که نداند ،تو خوب میدانی لبخند پدر ،مایهی
دلربایی بود و نگاهش عجب آرامشی و وجودش عجب
اقتداری ...و منم که دلم لک زده یک لبخندش را ...و تویی
که دلت لک زده آغوشش را ...و جهان است که دلش لک زده
قامت رعنایش را ...حال جای خالیاش به وقت مأموریتها از
همیشه خالیتر است...

میسوزی و میدانم

زهرا شکوری
زینبجان سالم! من زهرا هستم؛ دختر
پدری که خوب ،داستان و راز عجیب پدر
و دختری را میشناسد .این روزها برای
خودم جوری عزادارم و میسوزم؛ برای
تو و خانوادهات جور دیگر ...وقتی فکر میکنم هربار که به
چگونگی پر کشیدن پدرت فکر میکنی چه حالی میشوی ،داغ
میشوم ،دستم بیاختیار بر صورت کوبیده میشود ،گر میگیرم
و حرارت آتش ،اشکم را روان میکند .راستش این روزها اشکم
بند نیامده ...بار اول ،روز اولی که حضرتآقا برای دیدارتان
به منزل شما آمد دیدمت ،از داخل تلویزیون؛ روی صندلی
نشسته بودی و تاب میخوردی ،از بیتابی تاب میخوردی...
زینب! چقدر شبیه پدرت هستی ،همان صورت ،همان سیما ...تو
پدر از دست دادی و ما پناه .پشتمان خالی شده انگار .نمیدانی
بیپناهی چقدر سخت است ...چه میگویم! مگر میشود ندانی!
تو بیشتر از همه میدانی ...روزهای سختی را میگذرانی ...این
لحظات که برایت مینویسم ،هنوز سردار عزیزمان را دفن
نکردهاند .پای تلویزیون نشستهام و مراسم کرمان را نگاه
میکنم .تو هم حتما هما ن جایی ...کمکم «سردار دلها» بعد از
عمری تالش و حماسه ،برای همیشه در آرامگاه ابدیاش آرام
میگیرد ...میسوزی و میدانم ...تمام ایران سوخت در این غم...
تاب بیاور زینب! در دامان حاجقاسم ،بزرگ شدن شیرزن
میسازد ...ناسپاسیها و بیانصافیها و عناد را تاب بیاور...
حقیقت را در آینهی چشمهای خیس این مردم جستوجو
کن ...میلیونها نفر که برادر و خواهرهای تو هستند.
نه! تو تنها نیستی زینب! پدرت مالک زمان بود و ما تحت
فرمان علی زمان ،مختار میشویم و منتقم ...زینب! میدانم با
هیچ جمله و نامه و حرفی آرام نمیگیری .میدانم سوگ پدر،
دردی است که نیاز به راه حل ندارد .من هم راه حلی برایت
ندارم .فقط بدان که میخواهم بدانی؛ من و امثال من هستیم
در کنارت ،همدردت برای همیشه ،تا ابد...

من هم زینب سلیمانی هستم
زینب سلیمانی
راستش حاجقاسم! از وقتي كه نامت
آوازهی دلهايمان شد و غرور و
خشم مقدست در عمق جانمان
نشست ،همه به من ميگفتند؛ «دختر
سردار!» گذشت تا اینکه فهميدم دخترت هم ،هم نام
من است .خيلي دوست داشتم يك روز در يك مراسمي
شما را ببينم و بگويم؛ «ميشود مرا هم به دختري قبول
كني؟!» چه روزها كه با اين رؤياي ديدنت گذراندم ،تا
اينكه جمعهی سياه آمد ...تمام رؤياهايم بر تارك وجودم
آوار شد ،دست خودم نبود؛ همهاش حسرت كشيدم و
خودم را سرزنش كردم ...زينب! چرا تعلل كردي؟ بغضي
خانمانسوز كه هيچكس دليلش را نميداند جز خودم...
هيچكس نميداند جز خودش ...ولي سردار! روز تشييع
پيكرت وقتي كه دخترت زينبوار و در اوج استحکام،
پاسخ اباطیل بطالین را داد ،هر كس به من رسيد با خنده
به من گفت؛ «عجب خطابهاي بود زينب سليماني!» دلم
گرفت ...سردار دلها! حاال من ماندهام و اين سخن «آنها
كه رفتهاند كاري حسيني كردند و آنها كه ماندهاند باید
كاري زينبي کنند» ...عاشقانهترين دلداري كه ميتوان
بعد از رفتنت به خود داد ...سردار! اگر روزی زينبت را
ببينم ،به او خواهم گفت؛ «من اسما به نام دختر سردار
شناخته شدم ولي ميخواهم رسما هم دخترش باشم!
نترس ،قوي و پرصالبت ،دوشادوش تو در تنگناهايي
كه رهبرم خواست ،زينبوار خطابه كنم و عاشقانه پيامبر
اهدافش باشم ،تا روز درهم شكستن كاخهاي زور و زر ،تا
روز درهم شكستن خصم و تكبر دشمنان و تا روزي كه
آهنگ «انالمهدي» سرتاسر عالم را بگيرد!»

من فقط عزادارم ماریسا

زینب محبوبی
زينب عزيزم ،خواهرم سالم! امروز اولين روز
كالج بعد از تعطيالت لعنتى كريسمس بود.
تعطيالتى كه «ميمون زرد» برایمان زهر
كرد .امروز وقتى رفتم سر كالس ،غمگين
بودم؛ همكالسىها با لبخند و نگاههاى محبتآميز سعى كردند
به من دلگرمى بدهند .استاد تالش كرد تا به من اميد بدهد.
به من گفت« :زينب نگران نباش! در جنگ جهانى دوم ،خانه
و مزرعهی پدربزرگ من سوخت .سالهاى سال پدر و عموها
و عمههايم با سختى زندگى كردند .مردم آلمان میدانند معنای
جنگ را .جنگ تلخ است و سخت است و بىانصاف» .نگاهش
كردم ،سكوت كردم ،خنديدم به كج فهمىاش ...جنگ؟!
ماريسا! تو خيال میكنى من لحظهاى به جنگ فكر كردم
در اين چند روز؟ ماريسا! تو خيال مىكنى جنگ براى منى
كه در روزهاى جنگ به دنيا آمدم ترسناك است؟ ماريسا! تو
خيال میكنى من از ترس جنگ ،رمق حرف زدن ندارم؟...
نه ماريسا! من عزادارم .پدر از دست دادهام ...بچهها همه لب
گزيدند ،كاترينا كنارم نشست و دست به گردنم انداخت و گفت:
«ما نمیدانستيم! خيلى متأسفم ،خيال كرديم به خاطر اينكه
ترامپ شروع به جنگ كرده ،ناراحتى» .نگاهش كردم؛ چطور
نمىدانستيد؟! میدانم كه خبرها سانسور میشود ،میدانم كه
رسانههاى دروغگو شمشير از رو بستهاند .میدانم كه پايشان
را روى گلوى آزادىخواهان دنيا گذاشتهاند .ولى چطور نشنيديد
كه پدرم را كشتهاند! بغضم تركيد وقتى گفتم پدرم ...من خاک
پاى تو هستم زينب عزيزم ...ببخش مرا ،ولى باور كن من
هم يتيم شدهام ،باور كن چند روز است كه نه خواب دارم،
نه خوراك ...و اگر لقمهنانى میخورم ،فقط براى اين است
كه شيرى داشته باشم تا پسركم زودتر بزرگ شود و راضى
نمیشوم از فرزندانم ،تا روزى كه انتقام خون به ناحق ريخته
شدهی پدرم را بگيرند .ما نسل به نسل انتقام خواهيم گرفت؛
پدرم ،خودم ،پسرم ...علم علمدار زمين نمیماند ...امروز همين
بيست نفر همكالسیهاى من فهميدند ما ملت زاده شده در
جنگ را ،ترساندن از جنگ ،شوخى كودكانهاى بيش نيست ...و
فردا همهی جهان خواهند فهميد كه بیپدر كردن ما هزينهاى
دارد برایشان به مراتب سنگينتر از همهی جنگهاى دنيا ...ما
گر ز سر بريده میترسيديم ،در محفل عاشقان نمیرقصيديم...

مدیون خون سرداریم
زهرا عباسآبادی
آنقدر با چشم خود رفتن جانهایمان
را تماشا کردهایم که آبدیده باشیم،
که باشنیدن نام دشمن ،عرق سرد بر
پیشانیمان ننشیند ،که مانند منافقین،
به حرف اکتفا نکنیم ،که با جانهایمان عهد ببندیم ...اما
ما در خواب افکار و رؤیاهای پوچ بودیم که سردار رفت...
شرمندهایم و عذرخواه ...این بیداری امروز را به خون سردار
و دل شکستهی شما مدیونیم خواهر خطبهخوان زینبیام...

تازه شروع بسماهلل است

زهرا امجد
آنهایی که حرف از سازش میزدند ،آخر
چگونه میشود گذشت از خون مالک؟!
اصال مگر میشود سردارحاجیزادهی
عزیزمان از خون رفیق و فرماندهاش
بگذرد؟! هیهات! همه پای خون سردار هستیم ...زینبجان!
ما مطیع امر رهبریم ،حتی اگر پاسخ هم نمیدادند ،تا پای
جان کنار سیدعلی میماندیم که این چیزی جز خواسته و
فرمان پدر سرافراز تو نیست ...دعایمان کن که دعایت
میکنیم ای زینبترین دختر ایران...

ما اما تمام نشدیم
گالیا توانگر

ای از کاروان کربال با صالبت زینبیات
زیبا ایستاده ،سالم! دیروز از من پرسیدند:
«چرا سردار سلیمانی آدم خوبی بود؟»
من انگشتان دستم را یکییکی گشودم
و گفتم :اول اینکه اختالس نکرد .دوم اینکه دنبال جاه
و مقام نبود .سوم اینکه با داعش جنگید .حاال میشود
این داعش را هزار و یک مورد تفسیرش کرد؛ از داعش در
خاک عراق و سوریه تا هر که لباس ناحقی و استکبار به تن
دارد ،همچون ترامپ .میتوانستم یکایک انگشتانم را تا صبح
علیالطلوع به شمارش خصایص نیک این بزرگمرد بگشایم،
تا رگهای آبی دستم ریشههای درختی شوند از تبار سلیمانی.
به جرئت میتوانم بگویم یکی از رموز سردار دلها شدن پدر
بزرگوارت این بود که به «یا» و «یا» اعتقادی نداشت و به
دنبال «و» و «و» شدنها بود .در قاموس شاگردان شوالیهی
اسالم* همواره جذب حداکثری حقطلبان حرف اول را زده
است و این «گرد نام حق ،یکی شدن» را در مراسم تشییع
پیکر پاک پدرت بیش از هر زمان دیگری لمس کردم و
آرزویش کردم برای همیشهی تاریخ ملتم .حاشا و کال که
بعد از این شور حسینی به خانه بازگردیم و فراموشش کنیم.
آنوقت است که دل آدم از فشار غم منفجر خواهد شد...
ای صالبت باشکوه فرزند سردار بودن غلیان کرده در رگهایت!
چه زیبا و مسلط در مراسم پدر بزرگوارت سخنرانی کردی و ما
را به اعجاز استواریات کشاندی .انتقام از ناحقی از کجا باید
رقم بخورد؟ انتقام از ناحقی باید از رویارویی با استکبار رقم
بخورد .به قول سیدجمال الدین اسدآبادی ،ما دو نوع استکبار
داریم؛ استکبار درونی و استکبار بیرونی .شناسایی و رویارویی با
استکبار درونی بسی دشوارتر از شناخت و رویارویی با استکبار
بیرونی است .استکبار درونی ،خودخواهیها و جاهطلبیهای
افرادی است که مسئولیتی را در جامعهی اسالمی به دوش
میکشند ،اما از بدنهی مردم منفک شده ،غرق جاه و مقاماند.
استکبار درونی ،یعنی مطالبات به حق مردم را ندیدن و به دنبال
منافع شخصی خود ،ناحق را حق جلوه دادن .آری! در این روزها
که به ایام انتخابات نزدیک میشویم ،تأسی به خصوصیت
نافذ پدرت ،یعنی گمنامی و برای مردم نفس کشیدن و
جان دادن را اکیدا به کسانی که در آرزوی احراز مقامی در
بدنهی انقالب و جامعهی اسالمی هستند ،توصیه میکنم...
ای زیبا سخن و استوار قدم! به نظر تو با این همه تالش
بشر ،دنیا جای بهتری شده است؟ یکتریلیون و هشتصد
میلیارد دالر خرج جنگهایی در اقصی نقاط زمین -تنها در
یک سال گذشته -شده است .به نظر تو ،آن همه شعرهایی
که سروده شدند ،آن همه داستانهایی که نوشته شدند ،آن
همه تالش فالسفه در معنای زندگی و چگونه زیستن ،بر
باد هوا نرفته است ،تنها با همین یک خبر؟! به نظر تو ،ما
چطور میتوانیم زمین را جای بهتری کنیم؟ تو به من
بگو ،چه کنم که دنیا برای تو ،من ،ما جای بهتری شود؟...
ای فرزند سردار اخالص و اخالق! مبارزه با استکبار بیرونی ،تا
آخرین قطرهی خون ،سرنوشت شهادتطلبان راه حق است و
پدرت سرآمد این مبارزه و حقخواهی شد ...من میگویم؛ در
حزب و دستهی «حقطلبان جهان» فرض است که راسخ
و ثابتقدم باشیم .در این مکتب حقجویانه همه میتوانیم
به چادر امام حسین ،به چادر حقخواهی و رد ظلم آشکار
مستکبرین درآییم ،به شرط آن که ابتدا انتقام از استکبار درونی
گرفته باشیم ...ای صاحب صوت غیرت! پدربزرگم به پدرم
در زمان حیاتش تابلو تمثالی از امام حسین هدیه داده است.
پشت قاب نوشته؛ «تقدیم به دردانهام» .پدرم قاب را به من داد
و من باید به نسل بعدی خانوادهام برسانم .باالی آینهی قدی
نصبش کردهام .هر وقت به آینه نگاه میکنم و برای این که
در صف سربازان حسین باقی بمانم ،به استکبار درون خویش
نهیب میزنم...

*دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب «تاریخ ایران
پس از اسالم» حضرت علی را «شوالیهی اسالم» لقب
داده است.

