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حاج قاسم؛ در «بحر علی»
امین چیذری :در جنوبیترین بخش شهر
کوفهی آن روز که مقر حکومت پاکترین
مرد خدا و سرسلسلهی معصومین و منسوبین
به پیامبر رحمت است ،بیابانی وجود دارد
که عرب به آن میگوید؛ «ن ِ ْی َجف»« .نجف»
واژهاي است  ٢سيالبي كه در ادبيات عرب ،آن را اينطور معنا
كردهاند« :جايي است در بيابان بیآب كه آب آنجا از حركت
ميايستد» .چيزي شبيه باتالق در زبان فارسي يا نمكزار
خيس كه هميشه مرطوب است اما چيست راز اين بيابان؟!
زائران ایرانی امام اول شيعيان شايد كمتر با اين مكان آشنا باشند
اما هرگاه كه به زيارت آن مولود كعبه و همام رحمت و موالي متقيان
نايل ميشوم از بلنداي بخش جنوبي حاشيهی حرم امام علي
علیهالسالم ساعتها به آن بیابان خیره میشوم اگر چه حرم امام
علی و شهر نجف فعلی بر حاشیهی آن بیابان پر رمز و راز قرار دارد
اما خوشبختانه هنوز بعد از هزاران سال ،آن بخش از صحرای «بحر
علی» یا «دریای علی» دست نخورده باقی مانده است .سراب عظیمی
که آب بارانهای بیابان را در خود جمع میکند و نمکزار گستردهای
پدید میآورد در منطقهای بسیار خشک که هیچ جنبندهای وجود
ندارد و زمینش هیچ ارزش خاصی ندارد؛ نه در زراعت ،نه در ساخت
و توسعه و نه در توجیه اقتصادی که امروزه بر سر زبانهاست!
در رواياتي از امام صادق علیهالسالم نقل شده است كه اين همان
كوهي بود كه فرزند نوح نبي براي فرار از عذاب الهي به ارتفاع آن
اميد داشت و پروردگار عزوجل خطاب به كوه فرمود« :آيا از من بايد
به تو اي كوه! پناه برده شود؟!» پس كوه ،تكهتكه شد و به اطراف
پرتاب شد و به ريگزار و درياچهاي پهناور مبدل گشت كه به «ني»
شهرت يافت ...و به مرور زمان خشك شد ...اما این بیابان لمیزرع
با همهی بیارزش بودن ،رازی دارد شنیدنی! اگر باران ببارد و آن
هم بارانهای نجف ،سیلآسا و وهمانگیز و بعد از اندکی ،آفتاب از
مشرق بر زمین بتابد؛ زمین این صحرای خشک و بیارزش مانند
آسمان شب در غیبت مهتاب ،پر ستاره میشود غرق در نور!
مانند هزاران ستارهی بر زمین افتاده ...و اما این ستارهها چیست؟!
این ستارههای زمینی سنگی است زيبا ،شفاف و با ارزش به نام
«در» كه شيعيان به پاس انتساب اين مكان به امام علی ،آن را
مقدس شمرده و صيقل داده و نام «حيدر » را بر آن حك ميكنند
و انگشتر و خلخال ميسازند و بر دست و گردن و پا زينت ميكنند
و معتقدند كه اين سنگ در بین همهی جمادات در اين بيابان وهم
انگيز ،واليت امیرالمؤمنین را پذيرفته و در «غدير» لبيك گفته
و صدالبته بيعتش با امام واليان تاريخ ،ابدي است .دست كردن
انگشتري ُدر ،به صاحبش واليت ميدهد و در انگارههای زندگی پر
فراز نشیب ،اجازهی گمراهی از امر ولی را نخواهد داد!
***
حاجقاسم براي ما سيرهی سخت ،شفاف ،درخشان و رحماني
سنگي مانند «د ّر نجف» است .در مدح سردار ،مایه از جملهی ناب
«شهيد سیدمرتضی آويني» در یادداشتی با عنوان «داغ بيتسلي»
میگذارم که «در شب یلدای تاریخ ،در عصر ادبار عقل و فلکزدگی
بشر ،در زمانهی غربت حق ،در عصری که دیگر هیچ پیامبری
مبعوث نمیشود و هیچ منذری نمیآيد ،میراثدار همهی انبیا و
اسباط ایشان است و داغ او بر دل ما ،داغ همهی اعصار ،داغی
بیتسلی است ».در بيابان وهمانگيز آخرالزمان ،او چونان ستارهای
درخشان راه را نشان داد و مطیع و رفیق شفیق والیت بود .چونان
که امام علی در غم مالک گریست و فرمود« :اگر کوه بود ،کوهی
عظیم و بزرگ بود و اگر سنگ بود ،سنگی سخت بود ...آگاه باشید!
به خدا سوگند ،مرگ تو ای مالک ،جهانی را ویران و جهانی را شاد
میسازد ...بر مردی مانند مالک ،باید گریهکنندگان بگریند ،آیا
یاوری مانند مالک دیده میشود؟ آیا مانند مالک کسی هست؟آیا
زنان از نزد طفلی بر میخیزند که مانند مالک شود؟»
***
بعد از تو ای حاجقاسم! جهانمان ویران شد و پنداشتند که
جهانشان شاد شد ،غافل از آنکه بدانند؛ «ما ملت شهادت و ملت
امام حسین هستیم» .حاجقاسم برای ما در عصر غیبت ،مانند
سنگ د ّر نجفی ،دلهایمان را محکم کرد و خونش لرزشهای ما از
ولی را به ما گوشزد نمود ...او و خون پاکش سرسلسلهی ستارههای
پرفروغی شد که بیابان وهمانگیز عصر مدرن را در شب بیمهتاب
و تاریک آخرالزمان ،مانند هزارانهزار نقطهی نورانی ،روشن کرد
و شد چراغ راه هدایت موالیانی که به امر ولی خود شک و شبهه
داشتند« .شهید» واژهی عجیبی است که بر شهادت مردی چون
حاجقاسم باید شهادت دهد! شهادتت مبارک «شهید حاجقاسم
سلیمانی» .مرد روشنگر جبهه ،جهاد ،مقاومت ،اطاعت ،رفاقت،
مروت و مردانگی ...تو ای سردار! به حقیقت کلمه ،سرباز گمنام
امامعصر بودی و باز هم این سربازی مقدس را با خون سرخ خود
ادامه خواهی داد...

زره سلیمانی در مقابل زر و زور سفیانی
آرش فهیم :تفاوت شهید قاسم سلیمانی
بهعنوان یک جهانقهرمان منطقهای
با ابرقهرمانان سینمایی چیست و چه
اهمیتی دارد؟ قهرمانان سینمایی –خاصه
در هالیوود -تجلی نفسانیت سازندگان
این آثار در قالبهایی فرازمینی و ابرانسانی هستند که حس
خودبزرگپنداری را به انسانهای تحقیر شده القا میکنند .از
راکی و رمبو و جیمزباند و سوپرمن گرفته تا آیرونمن و بتمن و
اسپایدرمن و بسیاری «من»های دیگر! همهی آنها برای ارضای
خودکامگی و برطرفسازی احساس ضعف انسان بدون تاریخ و
بیهویت آمریکایی به کار آمدهاند .تاریخ هنر هفتم ثابت میکند؛
کشورهایی که در دنیای واقعی قهرمانان بزرگ و مردمی نداشتهاند،
این کمبود را با خلق شخصیتهای باشکوه و عظیم در آثار هنری
جبران میکنند .همچنان که گرایش پررنگ ابوالقاسم فردوسی در
خلق پهلوانان افسانهای در شاهنامه تالشی برای احیای غرور ملی
جریحهدار شدهی ایرانیان در دورهای بود که سرزمین ما زیر یوغ
قبایل و لگد لشکرهای بیگانه قرار داشت .هم از اینروست که هر چه
بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اخالقی در آمریکا فزونی میگیرد،
رشد قارچگونهی «من»های هالیوودی بیشتر میشود تا بلکه از
این طریق احساس «ما» بودن را برای ملت آمریکا ایجاد کنند.
ایران و سینمایش ،معکوس آمریکا و هالیوودش هستند؛ اینجا
کمتر فیلمی بر پایهی قهرمانپردازی ساخته شده است ،چون
قهرمانانی فراتر از پردهی سینما متولد شدند ،زیستند ،قیام کردند
و به شهادت رسیدند .به راستی! کدام کارگردانی توان آن را دارد
که ولو اندکی از وسعت شخصیت شهید قاسم سلیمانی را به تصویر
بکشد؟ سلیمانی قهرمان درامی الهی بود که با ابزار انسانی نمیتوان
او را بازآفرید .او یک بار زاده و جاودانه شد؛ حتی بزرگترین
فیلمسازان داخلی و خارجی نیز تاب بازآفرینی او را نخواهند داشت.
برخالف قهرمانان هالیوودی ،قاسم سلیمانی جلوهی آئین و مرامی
است که گذر از نفس و ازخودگذشتگی برای دیگران را میخواهد
و میسازد .او نماد و نمودار بزرگی یک ملت و توانایی بینظیرش
برای عبور از بحرانهای تحمیلی است .سلیمانی یک نفر بود که
یک ملت در او تجلی مینمود« .او» پرچم همیشه برافراشتهی
اعالن مردمی بود که از «من»های خود گذشتند و «ما» شدند.
اگر قهرمانان هالیوودی حاصل شعبدهبازی بر پردهی سینما
هستند؛ در این سوی عالم ،قهرمانانی نه در تاریکی سالن سینما
بلکه از مسیر روشنایی ظهور کردند و ستارهی ستیز با سیاهی
شدند .تقارن جالبی است؛ در نیمقرن اخیر ،هر چه خلق قهرمان
جعلی و خیالی در فرهنگ آمریکایی باالتر رفت ،در ایران
شاهد تولد قهرمانانی راستین بودیم .اغراق نیست اگر بگوییم؛
تعداد قهرمانان ملی ما در این سالها از همهی تاریخ دور و دراز
کشورمان قبل از این  ۴۰سال بیشتر است .شاید قرنها بعد ،همهی
مطالعهکنندگان تاریخ ،شگفتزده شوند که در کمتر از نیم قرن،
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جمع وسیعی از مردان بزرگ در این سرزمین پدیدار شدند که
رستم اگر بود ،در پایشان نوچگی میکرد .شاعری اگر بخواهد
شاهنامهای دربارهی این دوران بنویسد ،باید دهها جلد شاهکارنامه
دربارهی بزرگانی چون سلیمانی ،حججی و ...بنویسد .رستم از
هفتخان گذشت و سر دیو سفید را برید ،اما سلیمانی و مردانش،
دیو سیاه هفتسری را در هم کوبیدند که سر انسانها را میبرید.
البته در همهی انقالبها ،مبارزان نستوهی خودنمایی کردند اما
نسل آنها چند سال بعد از انقالب ،از بین رفت .سیمون بولیوار
و چگوارا فقط در اوج مبارزات انقالبی آمریکای التین آمدند و
رفتند و بعد از مدتی که از آن خیزشها گذشت ،قهرمان دیگری
در آمریکای التین برنخاست اما این هم از ویژگیهای خاص جنبش
خالصی چون نهضت انقالب اسالمی است که حتی  ۴۱سال بعد
از پیروزی نیز دلیرانی در آن بال و پر گرفتند که شور و شعور
انقالبیشان از شهدای صدر انقالب نیز عمیقتر و باالتر بود .برای ما
که «قاسم سلیمانی» را دیدیم ،دیگر چمران و باکری و همت افسانه
نیستند .نسل امروز فهمید که این نامها فقط اسم بزرگراههایی
در شهرها نیست ،بلکه آنها –همچون سلیمانی -مهندسان
بزرگراههایی برای رسیدن به آبادی و آزادی و سرافرازی یک
ملت در پیچیدهترین اعصار بودند .قهرمانان سینمای آمریکا،
خواستهی کانونهای زر و زور سفیانیهای دوران را تأمین میکنند؛
آنها از منافع کمپانیهای بزرگ فیلمسازی که اغلبشان توسط
سوپرسرمایهدارهای صهیونیست اداره میشوند ،حفاظت میکنند.
سلیمانی اما قهرمانی برخاسته از روح خدا و مدافع حقوق همهی
انسانهای جهان بود؛ سلیمانی و یارانش یعنی مدافعان مظلوم حرم
اهلبیت و نیز حریم ایران عزیز ،هر چند از نوح زمان –سیدعلی
خامنهای– فرمان میبردند اما آنها جلوی طوفانی ایستادند که
اگر دفع نمیشد ،نهتنها ایران ،بلکه همهی دنیا را ویران میکرد.
برخالف قهرمانان هالیوودی که نامیرا هستند و مرگشان به
منزلهی بنبست و ناامیدی است ،قاسم سلیمانی همچون بسیاری
از انسانهای کامل ،حتی وقتی از پا میافتند نیز روحشان به مردم
روحیهی ایستادگی میدهد .یزیدیان از پیکر مقدس بیجان
سیدالشهدا ،بیش از زندهی او میترسیدند ،چون خون حضرت
حسین علیهالسالم راه سرخی را در تاریخ باز کرد که همهی
بنبستها را میشکند و هیچ شکستی نداشته است .یزیدیان
زمانهی ما نیز از پیکر پاک شهید بزرگ زمان بیشتر از زندهی او به
هراس افتادهاند و میبینند خون او ،انقالبی به پا کرده که میتوان
دوباره سرود؛ «باز این چه شورش است که در خلق عالم است».
قاسم سلیمانی جان خود را در راه همهی ستمدیدگان عالم فدا کرد
اما پیکر بیجانش هم زره خللناپذیری را خلق کرد که اخاللگر
ستمگران جهان شده است.

