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سیدناصر حسینیپور در مصاحبه با روزنامهدیواری حق ،آزادهای است که از مظهر آزادگی (امام حسن عسکری علیهالسالم) سخن میگوید

حسرت زیارت سامرا ماند به دلم

راستش را بخواهید خیلی دلم تنگ شده برای «پایی که جا ماند»
برای آزادگی باید شهید و هزینه داد ،اسیر و شکنجه شد و البته از باورها و ارزشها هم عقبنشینی نکرد
از زبان حافظ به حسن روحانی میگویم :حالی درون پرده بسی فتنه میرود ،تا آن زمان که پرده برافتد چهها کنند
حق :سیدناصر حسینیپور را بیش�تر با کتاب خوشخوان ،خوشخون ،خوشخط و خوشخاطرهی «پایی که جا
ماند» میشناس�یم؛ خاطرات دوران اس�ارت این آزادهی محجوب و دوستداش�تنی .کتابی که رهبر انقالب در
تقریظی قابل تأمل بر آن ،از واژهی کمنظیر «روایت استثنایی» استفاده کردند و الحمدهلل خیلی هم خوب دیده
شده ،به حدی که در آستانهی چاپ هفتاد و دوم قرار دارد .حسن بزرگ «پایی که جا ماند» در دو نکته است :اوال
برخالف شماری از کتب خاطرات دفاع مقدسی ،ما با انشقاق فضای ذهنی میان #راوی و #نویسنده روبهرو نیستیم
و #قدم و #قلم در این اثر ،ه�ر دو در یک هوا تنفس میکنند .ثانیا مندرجات کت�اب ،از آنجا که متعلق به همان
دورهی اسارت سیدناصر حسینیپور در زندانها و اردوگاههای رژیم بعث است و فیالواقع حالت #روزنوشت دارد،
تجسم صحنههای موردنظر #نویسنده را برای #خواننده بسی راحت میکند .از سویی به لطف حضرت حق ،ما بنا
داریم در یازدهمین شمارهی روزنامهدیواری حق ،صفحاتی را به امام یازدهم اختصاص بدهیم که از فرط خفقان
حق :جناب آقای حسینیپور! سالها پیش ،وقتی داشتم
برای اولبار «پایی که جا ماند» را میخواندم ،مدام با خودم
فکر میکردم؛ چطور میتوان در عین اس�یر بودن ،آزاده
بود؟ حاال این #مصاحبه را به فال نیک میگیرم و در همین
بدو امر ،این سؤال را از محضر خودتان میپرسم!
اصال فلسفهی #اسارت و #شهادت برای رس��یدن به #حریت و
#آزادگی اس��ت؛ نیز برای تحقق عدالتخواهی و ظلمس��تیزی
است .بنابراین در مکتب و س��یرهی اهل بیت ،بهویژه امام حسن
عسکری علیهالسالم و صدالبته در تفکر عاشورایی ،یک اسیر و یا
ی را در
یک زندانی ،حتما باید #آزاده باشد و روحیه و منش آزادگ 
خودش حفظ کند .برای آزادگی باید ش��هید و هزینه داد ،اسیر
و شکنجه ش��د و البته از باورها و ارزشها هم عقبنشینی نکرد.
رکن و بنای اس��ارت مبتنی بر آزادگی ،حقخواهی ،حقنویسی
و حقگویی است .اینجا ،در اس��ارت به سبک اسارت علوی ،تن
ظاهری یعنی جسم فرد ،اسیر دشمن بعثی میشود؛ لیکن ایمان
و منش آزادگی ،هرگز اس��یر دشمن نمیش��ود .تازه زندانبانی
که جس��م و تن یک آزاده را به بند و زنجیر کشیده است ،ای بسا
خودش هم به اسارت جاذبههای آزادگی اندیشهی شما درآید.
حق :چند بار تا به حال #سامرا رفتهاید؟ خاطرهای دارید
از این سفرها؟
متأس��فانه هیچ وقت توفیق زیارت سامرا نصیبم نشده .در دوران
اسارت که ما را با دستان بس��ته از جادهی بغداد -تکریت ،از کنار
گنبد و بارگاه مطهر امام هادی و امام حسن عسکری عبوردادند،
فقط با چش��مانی اش��کبار و دلی مملو از غم و غصه و حسرت،
نظارهگر مضج��ع ملکوتی این دو امام عزیز ب��ودم .موقع آزادی و
بازگش��ت به وطن نیز خواهش و التماس ما از مسئولین اردوگاه
برای زیارت امامین عس��کریین مقبول واقع نش��د و حسرت این
زیارت به دل من و دوستانم ماند.
حق :گفته میشود امام حسن عسکری علیهالسالم ،تنها
معصومی هس�تند که به جبر روزگار نتوانستند به #حج
مشرف ش�وند .من فکر میکنم خود این مسئله ،بیپیام
نباشد برای ما« :وقتی دسترس�ی به خانهی خدا نداریم،
خدای خانه را باید محکمتر بچسبیم؛ آنهم در این عصر
غیبت» .ارزیابی شما از این قضیه چیست؟
بنیالعباس ،حیات فردی و اجتماعی این امام عزیز را در شرایط

خلفای همعصر با ایشان و به عبارتی «زندگی زندانی» یا «زندگانی پادگانی» مشهورند به «عسکری» .با این حال
و مستند به تشکیالت منسجمی که توسط امام حسن عسکری علیهالسالم و بهواسطهی امنا و وکالیی همچون
احمدبن اسحاق رضواناهلل تعالی علیه درست شد ،میتوان حضرت ابومحمد را مظهر تبدیل #تهدید به #فرصت
دانست؛ تهدید اسارت به فرصت حریت .تمام سعی دشمن این بود که ایشان را در نوعی اسارت دائمی قرار بدهند
اما یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت ،با رفتار و گفتاری که در پیش گرفتند ،الحق تا ابد مظهر حریت
شدند برای ما .آنچه در ادامه میخوانید ،مصاحبهی «حق» با آزادهای است که بیشترین صفحات کتاب خاطرات
جبهه و جنگش ،مربوط به دورهی اس�ارت است و ناظر بر صفحات نخست این ش�مارهی روزنامهدیواری ،گمانم
بهترین فردی که میشد با او از زندگی و زمانهی امام حسن عس�کری سخن بگوییم و در گذر از اسارت جسم به
اصالت روح ،به زمان حال نیز سرکی بکشیم.

خفقان و بحران قرار دادند و ایش��ان مانند پدر بزرگوارش��ان در بر این کتاب میتوان گفت نکاتی که بیشتر از هر مطلب دیگری
پادگان س��امرا تحت نظارت دائمی خلفای حاک��م قرار گرفتند؛ مورد توجه امام یازدهم بوده ،تجهیز شیعیان به معارف دینی برای
به گونهای که در طول عمر با برکتش��ان حتی برای یکبار هم برونرفت از شبهات و ارتقاء معرفت علمی و عملی است؛ در کنار
نتوانستند به زیارت خانهی خدا شرفیاب ش��وند .به اعتقاد بنده گرایش و توجه و دفاع از حق.
همیشه در طول تاریخ ،جریان استکبار و طاغوت بهدنبال خاموش حق :آقای حس�ینیپور! هیچکس برای نقد «پایی که جا
کردن ندای حقخواهی و ظلمستیزی شریعت علوی بوده است ماند» شایستهتر از خود شما نیست! مهمترین ضعف این
و این فریاد خداخواهی و دینم��داری ،در زیارت خانهی خدا که کتاب چیست؟
تجلی برائت از شیطان است ،رساتر و تأثیرگذارتر از هر جای دیگر ،مهمترین ضعف «پایی که جا مان��د» نپرداختن کامل و جامع به
ندای بیداری را به گوش ستمدیدگان عالم میرساند .لذا طبیعی موضوع اسرای شهیدی است که در زندانهای عراق #مظلومانه به
اس��ت که حکام ظلم و جور تالش کنند این صدای حقخواهی شهادت رسیدند و یا توسط بعثیها و گماشتگان آنان سر به نیست
شنیده نشود و اینگونه است که حتی امام حسن عسکری نیز از شدند؛ که واقعا جا داش��ت در فصل جداگانهای به این موضوع به
سفر به خانهی خدا باز میمانند و یا در عصر ما ،حادثهی تلخی مثل صورت مفصل پرداخته میشد.
«جمعهی خونین مکه» اتفاق میافتد و فریاد برائت از ش��یطان ،حق :و مهمترین نقطهی قوتش؟
سرکوب میشود.
شاید از نگاه بعضی هماسارتیها ،تش��ریح سیاهی برخی اسرای
ح�ق :حکیمانهتری�ن حدیثی ک�ه از حض�رت ابومحمد ایرانی و س��فیدی برخی زندانبانان عراقی کار درس��تی نبود اما
خواندهاید؟
به اعتقاد بن��ده ،همین موضوع،
ب��رای روزنامهدیواری ح��ق ،به این
نقطهی قوت این کتاب اس��ت.
حدیث از امام حسن عسکری بسنده
اینکه ما در کن��ار بیان بدیها
میکنم که فرمودند« :حق و حقیقت
و کمآورد نه��ای خودم��ان،
را هیچ عزیزی رها نکرد ،مگر آنکه
خوبیهای زندانبانان اردوگاهها
ذلیل ش��د؛ همچنین هیچ شخصی
را نادی��ده نگیری��م .ه��ر چند
حق را به اجرا درنی��اورد ،مگر آنکه
تعداد این زندانبان��ان محدود و
انگشتشمار بود.
عزیز شد».
حق :مهمترین درس زندگی امام
ح�ق :احتم�ال میده�م از
متأس�فانه هیچ وقت توفیق زیارت س�امرا
نصیبم نشده .در دوران اس�ارت که ما را با
عسکری برای جامعهی امروز ما؟
دوران اسارت ،خاطرات نابی
دستان بسته از جادهی بغداد -تکریت ،از
داش�ته باش�ید که بنا به هر
به اعتقاد بنده ،امروز جامعهی ایران
کنار گنبد و بارگاه مطهر امام هادی و امام
از ب��اب مبان��ی ایدئول��وژی ،غنی و
دلیلی ،در «پایی که جا ماند»
چشمانی
با
فقط
دادند،
عبور
عسکری
حسن
منتش�ر نش�ده .یکی از آن
بینیاز اس��ت؛ لیکن آنچه بیشتر از
اشکبار و دلی مملو از غم و غصه و حسرت،
هر چیز در سیره و روش این امام عزیز
ناگفتهها را برایمان تعریف
نظارهگر مضجع ملکوتی این دو امام عزیز
میکنید؟
مشهود است ،رعایت اخالق اسالمی،
بودم .موقع آزادی و بازگشت به وطن نیز
انصاف ،همبستگی ،تقوا ،راستگویی و
ناگفتههای زیادی وجود دارد که
خواهش و التماس ما از مسئولین اردوگاه
جذب دیگران است .با رجوع به کتاب
بنا به دالیل مختلف در «پایی که
برای زیارت امامین عسکریین مقبول واقع
ارزش��مند «تحفالعقول» بایدها و
جا ماند» بیان نشده و بخشی از
نشدوحسرتاینزیارتبهدلمنودوستانم
آنان حرفهای مگوی من خواهد
نبایده��ای امام حس��ن عس��کری
ماند
علیهالسالم روش��نتر میشود .ناظر
بود و با بنده #خاک خواهد شد.

خب! من در حوزهی ادبیات بازداش��تگاهی به هشتصد صفحه
بس��نده کردم و به نظرم برای یک کتاب کافی باشد .با این همه،
نکات گفتهنش��ده در کتاب بسیار اس��ت و از میان این ناگفتهها،
میتوان به نامهای اشاره کرد که بهصورت #محرمانه و #مخفیانه
به وزیر امور خارجهی کشورمان نوشتیم و بهواسطهی یک زندانبان
(از جنس سفید) تالش کردیم از طریق سفارت سوریه به دست
ایشان برس��د .در آن نامه قید کرده بودیم که جنگ برای همهی
رزمندگان و نظامیان تمام ش��ده ،ولی با گذشت بیش از دو سال
از پذیرش قطعنامه ،هنوز جنگ برای اسرای در بند ،تمام نشده
است .در آن نامه از وزیر خارجهی کش��ورمان خواسته بودیم که
مبادا به خاطر ماندن ما در زندانهای عراق ،بخواهید در ارتباط با
معاهدهی هزار و نهصد و هفتاد و پنج الجزایر ،به دشمن بعثی باج
بدهید و بر سر مصالح و منافع ملی کشور کوتاه بیایید .در آن نامه
به صراحت گفته بودیم« :ما اگر ت��ا آخر عمر در زندانهای صدام
بپوسیم ،حاضر نیستیم بهخاطر ما به دشمن متجاوز ،کوچکترین
امتیازی داده ش��ود .تکلیف دفاع مق��دس ما در ای��ن زندانها،
صبوریکردن و شکوهنکردن و شکر مکرر است».
حق :شما یک پای جامانده در سرزمین عراق دارید! هیچ
آیا دلتان برایش تنگ نشده؟ پای جاماندهتان را میگویم!
بله اتفاقا! در جریان س��فر به عراق به همراه تیم مذاکرهکنندهی
هس��تهای و بحث مذاکرات بغداد در خرداد سال نود و یک ،آقای
دکتر جلیلی ب��ه آقای ن��وری المالکی گفتند« :ای��ن آقای ناصر
سلیمان ،یک #قبر در #بغداد دارد و یک پایش اینجا جا مانده!»
راستش وقتی وارد بغداد شدم ،حس عجیبی داشتم .حس داشتن
قبر اولم در پایتخ��ت عراق و پایی که در آن ش��هر ب��ا زبالههای
بیمارستانی بیمارستان نظامی الرشید دفن شد .دلم برایش بسیار
تنگ شده بود و از طرفی شرمندهاش بودم؛ زیرا رفیق نیمهراهی
برایش بودم! این را از آن جهت عرض میکنم که وقتی در اسارت
پایم کرم زد و مرد اما همچنان به بدنم وصل بود ،برای لحظاتی ،از
قطعشدن آن بسیار خوشحال شدم؛ خوشحالی از اینکه آن پای
ماللآور ،از بدنم جدا شده و من دیگر درد و رنج کمتری میکشم!
اما کمی که گذش��ت ،احس��اس کردم پایم از این خوش��حالی و
نارفیقی و بیوفایی من ،ناراحت و دلگیر اس��ت! و این حس هنوز
هم با من است...
حق :بفرمایید دلتان را کجا جا گذاشتهاید؟

