دلم را پیش لبخندهای حاجقاس��م جا گذاشتهام و آن دیدار
آخر که وقتی از اتاق کارم در دبیرخانهی شورایعالی امنیت
ملی وارد آسانسور شد ،مرا خطاب قرار داد و گفت« :آقاسید!
خودم دست بوستم.»...
حق :تلخترین روز اسارت شما؟
روزی که خب��ر ارتحال حضرت ام��ام را به م��ا دادند و همه
احس��اس یتیمی کردیم و تلخت��ر ،زمانی ک��ه وارد فرودگاه
مهرآباد شدیم و در سالن فرودگاه ،چشممان به این جملهی
امام افتاد و گونهها میزبان اشکها شدند« :اگر روزی #اسرا
برگشتند و #من نبودم ،سالم مرا به آنها برسانید و بگویید
#خمینی در فکرتان بود».
حق :و شیرینترین؟
تن دادن صدام به قرارداد هزار و نهصد و هفتاد و پنج الجزایر.
معاهدهای که روزی صدام در مجلس نمایندگان این کشور،
در مقابل رسانههای خبری دنیا با غرور و نخوت ،آن را #پاره
کرد و سپس شیپور جنگی نابرابر را علیه ملت و انقالب نوپای
ایران نواخت.
حق :دلتان بیشتر برای کدامیک از رفقای شهیدتان
تنگ شده؟
برای ش��هید احمد فروزان .وقتی در «جزی��رهی مجنون»
مفقوداالثر شدم ،احمد به منزل ما آمد و برایم #فاتحه خواند
و آنطور که بعدها برایم تعریف کردند ،چقدر هم گریه کرد!
نکتهی قابل توجه این اس��ت که آن روز از نگاه مردم و خود
احمد ،من #شهید محسوب میش��دم! اما از زندان عراق که
آزاد ش��دم ،احمد در عملیات مرصاد ،شهید شده بود و حاال
من #زنده بودم! لذا خیلی زود به منزلش��ان رفتم و برایش
فاتحه خواندم .ما هر دو برای هم فاتحه خواندیم اما #احمد
از من جلو زد!
حق :در روابط خودتان با این شهید ،بیشتر حسرت چه
چیزی را میخورید؟
عکسی در آخر کتاب از من و احمد چاپ شده .در این عکس،
من روی دوش احمد ایس��تادهام؛ همانجا هم حسرت عقب
افتادن از او را اینگونه به زبان آوردهام« :احمد به #آس��مان
نزدیکتر بود!»
حق :بامزهترین بلکه خندهدارترین خاطرهتان از این
شهید؟
در ژاژیلهی کردستان ،من و احمد در واحد تخریب مشغول
بودیم .یک شب از شدت گرسنگی و نبود نان و غذا ،به چادر
انبار واحد تخریب «تک اس�لامی» زدن��د و دو گونی مین را
دزدیدند .به اتفاق احمد #سارق را گرفتیم و به او فهماندیم
که« :برادر رزمنده! این گونیها #کمپوت و #کنسرو نیستند؛
اینها مین «والمرا» و «ام شانزده» هستند!
حق :غالب�ا اینج�ور میگویند که فالن ش�هید را در
خواب دیدهاند! شده تا به حال شهیدی را در بیداری
ببینید؟
بله! من روح بلند و واالی صمیمیترین دوس��تانم ،شهیدان:
احمد فروزان ،سیدشریف پنجهبند و رضا مکتوبیان را همیشه
و همه جا #حاضر و #ناظ��ر بر رفتار و گفت��ارم میبینم که
مرتب به من #نهیب میزنند و #تنبیه و #تشویق و مؤاخذهام
میکنند.
حق :برگردیم به عقب! خیلی عقب! اولین قصهای که
در ذهن و دل سیدناصر حسینیپور ثبت و ضبط شده،
چه قصهای است و از کدام قصهگو؟ این را بهویژه از آن
جهت میپرسم که ش�مارهی یازدهم روزنامهدیواری
حق ،در آستانهی شب یلدا منتشر میشود که مشهور
است به شب قصه!
قصه که نه! بگذار از حقیقتی بگویم که قبل از رفتنم به جبهه،
در دل و ذهنم نقش بست .روزی سروان شفیق (افسر بعثی)
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برای ش�هید احم�د ف�روزان ،خیلی دلم
تنگ ش�ده .وقتی در «جزیرهی مجنون»
مفقوداالثر ش�دم ،احمد به منزل ما آمد و
برایم فاتحه خواند و آنطور که بعدها برایم
تعریف کردند ،چقدر هم گریه کرد! نکتهی
جالب اینک�ه آن روز از نگاه مردم و خود
احمد ،من شهید محس�وب میشدم! اما از
زندانعراقکهآزادشدم،احمددرمرصاد،
شهید ش�ده بود و حاال من زنده بودم! لذا
خیلی زود به منزلشان رفتم و برایش فاتحه
خواندم .ما هر دو برای هم فاتحه خواندیم
اما احمد از من جلو زد
از من پرسید« :ناصر اس��تخباراتی! تو با چه انگیزهای در این
س��ن کم ،آمدی جبهه و استخباراتی ش��دی؟» با #صداقت
و #جس��ارت به او گفتم« :انگیزهی اصلی م��ن برای آمدن
به جبهه ،به س��خنرانی برادرم در گلزار ش��هدای ش��هرمان
برمیگردد!» بعد ماج��را را اینگونه برای��ش تعریف کردم:
«بعد از اش��غال هویزه توس��ط بعثیها و خالی شدن شهر از
سکنه ،یک نوزاد چند ماهه و بیپناه ،در حیاط یکی از خانهها
در #گهواره بود و #گری��ه میکرد .جنازهی م��ادر و خواهر
کوچکش ،گوش��هی حیاط روی زمین افتاده بود .دو تا بعثی
با صدای گریهی بچه ،وارد حیاط خانه میشوند .یکیشان با
وصلکردن سرنیزه روی اسلحه ،نوک اسلحه را به لبهای این
نوزاد نزدیک میکن��د .آن طفل معصوم هم به محض تماس
لبش با نوک سرنیزه ،شروع میکند به مکیدن نوک سرنیزه!
بچه از شدت گرسنگی ،آنقدر نوک سرنیزه را به جای پستان
مادر میمکد تا لبهایش دچار خراشیدگی میشود و از لبش
خون میریزد! آن نوزاد بیگناه ،خون خودش را به جای شیر
مادرش میخورد و به این شکل ،واقعهی عاشورا ،علیاصغر و
حرملهی زمان ،در سرزمین ما تکرار میشود!» سروان شفیق
با ش��نیدن این حادثهی دلخراش به فکر فرو رفت و #مات و
#متحیر به من چش��م دوخت .نگاه مبه��وت او گویای یک
درگیری درونی بود و ش��اید مرور و تکرار بخشی از جنایات
نظامیانشان در جنگ تحمیلی.
حق :یک #خاطره تعریف کنید از مادربزرگتان.
متأس��فانه من از کودکی ،از داش��تن مادربزرگ و پدربزرگ
پدری و مادری #محروم بودهام و همچنین از داش��تن خاله
و عمه.
حق :جنگ یا صلح؟
هر کدام که برای من «هیهات مناالذلئ» باشد.
حق :زندگی یا جنگ؟
زندگی به معنای حیات طیبه ،حتی اگر با جنگ به آن برسم.
آنجایی هم که پای دفاع از ارزشها در میان باشد ،جنگ و
دفاع مقتدرانه را به زندگی ذلیالنه ترجیح میدهم.
حق :اگر بخواهید روزگار س�خت این هش�ت س�ال
گذشته را در ش�کل یک قصهی کوتاه برای آیندگان
تعریف کنی�د ک�ه در تاریخ ه�م ماندگار ش�ود ،چه
میگویید؟
دورهای که «جذابیتهای یزیدی» برای مردم برجسته شد تا
«واقعیتهای حسینی» را کمتر ببینند.

حق :ممکن است کمی بیشتر دربارهی «جذابیتهای
یزیدی» و «واقعیتهای حسینی» توضیح دهید؟
زندگی سراس��ر واقعیت و حقیقت اس��ت .عالم ماده محل
حضور ای��ن واقعیتها و حقیقتهاس��ت .ام��ا اینکه این
حقایق و وقایع در نظر مردم چطور دیده ش��ود ،بستگی به
سیستم فکری و باورهای افراد دارد .درست در همین نقطه
است که دو جبههی حق و باطل با هم مواجهه و حتی تضاد
پیدا میکنند .االن اگر اس�لام ،بهویژه مکتب تش��یع ،نماد
جبههی حق باش��د و نظام س��رمایهداری غرب با محوریت
آمریکا نم��اد باطل ،این تفاوتها در نح��وهی ارائهی حق و
باطل به خوبی خودش��ان را نش��ان میدهند .واقعیتهای
حسینی برگرفته از فطرت ناب بشری است؛ با هدف تعالی
فکر و روح و اندیش��ه .اما جذابیتهای یزی��دی برگرفته از
خواس��تههای طبیعی و مادی اس��ت؛ با هدف اصالت لذت
هر چه بیش��تر و نامحدود و میل به رفاهطلبی و دنیاداری.
سیستم سرمایهداری لیبرال ،با محوریت واقعیتهای مادی
برآمده از نفس ،افکار عموم��ی جوامع را مدیریت میکند و
برای تداوم حیات خود ،تمام تالش��ش را به کار میبندد تا
این واقعیتهای پست و دمدس��تی را در پوستهای زیبا به
اذهان جامعه تحمیل کند .جذابیت و زیبایی تمدن غرب،
بیش از آنکه محصول پیشرفت علمی باشد ،ناشی از تفکر
اصالت ماده است؛ چون هیچ درک درستی از عوالم غیر ماده
و تعالی روح ندارد .نقط��هی اوج مواجههی جبههی حق و
باطل در #کربال رقم میخورد .کما اینکه هدف اصلی قیام
امام حسین علیهالسالم ،اصالح امت جدش بود که زندگی
را نه برای زندگی مادی ،بلکه ب��رای یک حیات جاودانه و
متعالی میخواس��ت و اتفاقا در جبههی مقابل ،دلیل اصلی
یزیدیان برای جنگ با مظهر حق ،این بود که تعریف دقیق
و عمیق سیدالشهدا در خصوص سبک زندگی و ارزشها و
ضدارزشها را قبول نداشتند .البته ممکن است این حرفها
خیلی آرمانگرایانه به نظر برس��د ،چ��ون علیرغم اینکه
اباعبداهلل برای ما همیش��ه در اوج قلهی آزادگی و شرافت و
جوانمردی قرار دارد اما ما همیشه ایشان را به عنوان «امام
افتاده در خاک و خون» میشناس��یم که البته این ذهنیت
غلط ،بهخاطر ضعف و عقبماندگی رس��انههای ماس��ت و
متأس��فانه غربیها دقیقا در همین عالم رس��انه ،س��لطه و
حاکمیت دارند .واقعیتهای حسینی ،آنچنان در چنگال
رسانههای سرمایهداری گرفتار ش��ده که شماری از مردم،
جذابیتهای یزیدی را تنها واقعیت و حقیقت زندگی تصور
میکنند و معاالسف به آن اقبال هم نشان میدهند.
حق :یلدای دور و دراز و پر از رم�ز و راز را خیلیها به
#حافظ میشناس�ند! بیشتر با کدام غزل خواجهی
شیراز صفا میکنید؟
غالم نرگس مس��ت تو تاجدارانن��د ،خراب ب��ادهی لعل تو
هوشیارانند؛ تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز ،وگر نه عاشق و
معشوق رازدارانند؛ ز زیر زلف دو تا چون گذر کنی بنگر ،که از
یمین و یسارت چه سوگوارانند؛ گذار کن چو صبا بر بنفشهزار و
ببین ،که از تطاول زلفت چه بیقرارانند؛ نصیب ماست بهشت
ای خداشناس برو ،که مستحق کرامت گناهکارانند؛ نه من بر
آن گل عارض غزل سرایم و بس ،که عندلیب تو از هر طرف
هزارانند؛ تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من ،پیاده
میروم و همرهان سوارانند؛ بیا به میکده و چهره ارغوانی کن،
مرو به صومعه کان جا سیاهکارانند.
حق :آخرین سؤال! از لسان حافظ ،رئیس قوهی مجریه
را با یک بیت #نصیحت کنید!
زاهد ار رندی حافظ نکند ،فهم چه باک؛ دیو بگریزد از آن قوم
که قرآن خوانند! و البته یک بیت دیگر :حالی درون پرده بسی
فتنه میرود؛ تا آن زمان که پرده برافتد چهها کنند.

