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    او معمــوال رفتــاری از خــود نشــان مــی دهــد کــه عــرب هــا از آن تعبیــر     او معمــوال رفتــاری از خــود نشــان مــی دهــد کــه عــرب هــا از آن تعبیــر 
بــه »خلــب« مــی کنندکــه بــه معنــای کاریزمــای پنهانــی اســت. یکــی از بــه »خلــب« مــی کنندکــه بــه معنــای کاریزمــای پنهانــی اســت. یکــی از 
مقامــات ارشــد عراقــی مــی گویــد: »او نســبتا کوتــاه قامت اســت امــا این مقامــات ارشــد عراقــی مــی گویــد: »او نســبتا کوتــاه قامت اســت امــا این 
ظاهــر ماجراســت. زمانــی کــه ظاهــر ماجراســت. زمانــی کــه 1010 نفــر در اتــاق حضــور دارنــد و ســلیمانی  نفــر در اتــاق حضــور دارنــد و ســلیمانی 
وارد مــی شــود، جلــو آمــده ولــی کنــار شــما نمــی نشــیند. او بــه آرامــی در وارد مــی شــود، جلــو آمــده ولــی کنــار شــما نمــی نشــیند. او بــه آرامــی در 
آن طــرف اتــاق مــی نشــیند. صحبــت و اظهارنظــری نمــی کنــد. تنهــا می آن طــرف اتــاق مــی نشــیند. صحبــت و اظهارنظــری نمــی کنــد. تنهــا می 
نشــیند و گــوش مــی کنــد و البتــه در ایــن لحظــه همــه تنهــا دربــاره او نشــیند و گــوش مــی کنــد و البتــه در ایــن لحظــه همــه تنهــا دربــاره او 

ــد.« ــی کنن ــد.«فکر م ــی کنن فکر م
ــارج  ــلیمانی در خ ــه س ــی ک ــختی های ــه س ــود هم ــا وج ــارج    ب ــلیمانی در خ ــه س ــی ک ــختی های ــه س ــود هم ــا وج    ب
ــت و  ــه جدی ــا هم ــت و ب ــا آن روبروس ــران ب ــای ای ــت و از مرزه ــه جدی ــا هم ــت و ب ــا آن روبروس ــران ب ــای ای از مرزه
سرســختی اش در جامعــه ایرانــی او را بــه وفــاداری اش مــی سرســختی اش در جامعــه ایرانــی او را بــه وفــاداری اش مــی 
شناســند. چهــره ای کــه از او یــک قهرمــان شکســت ناپذیــر شناســند. چهــره ای کــه از او یــک قهرمــان شکســت ناپذیــر 
در نــگاه مــردم ســاخته اســت. مــردم ایــن اعتمادشــان بــه در نــگاه مــردم ســاخته اســت. مــردم ایــن اعتمادشــان بــه 
ســردار را از زمــان جنــگ ایــران و عــراق دارنــد. او بــا همــه ســردار را از زمــان جنــگ ایــران و عــراق دارنــد. او بــا همــه 
قــدرت، خــودش را هنــوز ســرباز کوچــک مــردم مــی دانــد. قــدرت، خــودش را هنــوز ســرباز کوچــک مــردم مــی دانــد. 
ســلیمانی در ایــران بــه لقــب دیگــری هــم معــروف اســت؛ ســلیمانی در ایــران بــه لقــب دیگــری هــم معــروف اســت؛ 
شــهید زنــده. عنوانــی کــه رهبــر ایــران بــه او داده اســت.شــهید زنــده. عنوانــی کــه رهبــر ایــران بــه او داده اســت.

      خانــه ســلیمانی در تهــران اســت و اینطــور کــه به       خانــه ســلیمانی در تهــران اســت و اینطــور کــه به 
نظــر مــی رســد، راحــت و بــدون محافــظ ســر می نظــر مــی رســد، راحــت و بــدون محافــظ ســر می 
کنــد. یکــی از سیاســتمدارهای عراقــی کــه بــا او کنــد. یکــی از سیاســتمدارهای عراقــی کــه بــا او 
آشــنایی نزدیکــی دارد، مــی گویــد: »ســلیمانی هر آشــنایی نزدیکــی دارد، مــی گویــد: »ســلیمانی هر 
روز ســاعت روز ســاعت ۴۴ صبــح از خــواب بیــدار مــی شــود و  صبــح از خــواب بیــدار مــی شــود و 
شــب ســاعت شــب ســاعت ۹۹ و نیم بــه خــواب مــی رود. زندگی  و نیم بــه خــواب مــی رود. زندگی 
او قانــون خــاص خــودش را دارد. بــرای ســلیمانی هیــچ او قانــون خــاص خــودش را دارد. بــرای ســلیمانی هیــچ 
چیــزی غیــر از هدفــش مهــم نیســت. او بــه همســرش چیــزی غیــر از هدفــش مهــم نیســت. او بــه همســرش 
خیلــی احتــرام مــی گــذارد و کال اوقــات فراغــت را بــا او خیلــی احتــرام مــی گــذارد و کال اوقــات فراغــت را بــا او 
در ســفر مــی گذرانــد. او ســه پســر و در ســفر مــی گذرانــد. او ســه پســر و 22 دختــر دارد. خیلی  دختــر دارد. خیلی 
ــی  ــالت باالی ــه تحصی ــا اینک ــه اســت. ب ــل مطالع ــی اه ــالت باالی ــه تحصی ــا اینک ــه اســت. ب ــل مطالع اه
ــاده اســت. او  ــوق الع ــک استراتژیســت ف ــا ی ــدارد ام ــاده اســت. او ن ــوق الع ــک استراتژیســت ف ــا ی ــدارد ام ن

خیلــی باهــوش تــر از تصــور هــر آدمــی اســت!«خیلــی باهــوش تــر از تصــور هــر آدمــی اســت!«
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   مــرد خانــواده امــا در زمــان خــودش قدرتمندتریــن نیــروی عملیاتــی 
خاورمیانــه اســت؛ آنقــدری کــه همــه ایــن روزهــا بــه او لقــب شــوالیه 
تاریکــی )بــه فیلــم بتمــن اشــاره دارد( داده انــد. قاســم ســلیمانی ایــن 
روزهــا هدایــت نیروهــای ســپاه قــدس را بــه عهــده دارد. او همــه جــا 
هســت. ســلیمانی هــر کــه هســت باشــد، فقــط اینکــه او یــک نظامی 
ــا اســتعداد. او در فقــر بــزرگ  ســختکوش اســت و یــک دوره دیــده ب
شــد. از 13 ســالگی کار کــرد و ســختی هــای زیــادی در کارخانــه های 
تصفیــه آب کشــید امــا بــا انقــالب اســالمی در دهــه 70 میــالدی راه 

خــودش را پیــدا کــرد. 
   بعــد هــم جنــگ ایــران و عــراق مســیر را طوری بــرای او ســاخت که 
امــروز بــه یکــی از قدرتمندتریــن فرماندهــان نیروهــای نظامــی تبدیل 
شــده اســت. داســتان او بــی شــباهت بــه اســپارتاکوس نیســت. قــدرت 
او در حــرف هایــش هــم معلــوم اســت. او در مراســم مفقوداالثرهــای 
جنــگ ایــران و عــراق حــرف هــای زیــادی زد. انــگار کــه داشــت از 
یــک فلســفه شــرقی جنــگ صحبت مــی کــرد: »میــدان نبرد بهشــت 
گمشــده آدم هاســت؛ بهشــتی کــه بــا شــهادت و هدایــت انســان هــا 
ســاخته مــی شــود.« مــی بینیــد از نــگاه او یــک نــوع بهشــت نهرهای 

پــر آب اســت و نــوع دیگــرش میــدان جنــگ!

ــاه  ــل ]روب ــن روم ــد، اروی ــز بان ــه، او جیم ــیعیان خاورمیان ــرای ش    ب
صحــرا[و لیــدی گاگاســت کــه بــا هــم ترکیب شــده انــد. بــرای غرب، 
ــران اســت کــه مســئول صــدور  ــروی قــدس ســپاه ای ــده نی او فرمان
انقــالب اســالمی، حامــی تروریســت هــا، تضعیــف کننــده دولتهــای 
طرفــدار غــرب و بانــی جنگهــای خارجــی ایــران اســت. رزمنــده جنگ 
ایــران و عــراق، کــه بــه حــاج قاســم معــروف اســت، در اواخــر دهــه 
1۹۹0 فرماندهــی نیــروی قــدس را بــه دســت گرفــت. این نیــرو تامین 
کننــده اصلــی مالــی حــزب اهلل، حمــاس و ســایر تروریســتهایی اســت 

کــه بــرای اســرائیل طاعــون هســتند.
   وقتــی رژیــم اســد در ســال 2012 در معــرض شکســت بــود، ایــن 
ســلیمانی بــود کــه شــبه نظامیــان شــیعه لبنــان، عــراق و افغانســتان و 
بعــد هــم روس هــا را در ســال 201۵ بــه ســوریه آورد. وقتــی داعــش 
شــمال عــراق را اشــغال کــرد، ایــن ســلیمانی بــود کــه شــبه نظامیــان 
ــی  ــرد؛ جای ــداد را ســازماندهی ک ــاع از بغ ــرد و دف شــیعه را مســلح ک
ــی  ــرای ســربازان آمریکای ــای او کمین هــای مکــرری ب ــه نیابتی ه ک
گذاشــته بودنــد. ســلیمانی عــالوه بــر ایــن اســتاد تبلیغــات نیــز هســت 

و عکــس ســلفی از صحنــه نبــرد در سراســر منطقــه منتشــر می کنــد تــا 
همــه را متقاعــد کنــد کــه او اســتاد عرصــه شــطرنج خاورمیانــه اســت.
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   آقــای همــه فــن حریــف ایــران؛ آیا کاری هســت کــه ســلیمانی نتواند 
ــام دهد؟ انج

ــرای     قاســم ســلیمانی ایــن روزهــا جالــب تریــن چهــره دنیاســت. ب
قضــاوت در ایــن بــاره فقــط کافــی اســت نگاهــی به رســانه هــای غرب 
بیندازیــد تــا دربــاره پروفایــل او بیشــتر بدانیــد. نیویورکــر، بــی بــی ســی 
و گاردیــن هــر کــدام دربــاره ایــن فرمانــده مطالــب خاصــی نوشــته انــد. 
فرمانــده نیروهــای قــدس ایــران مهمتریــن استراتژیســت نظامــی دنیا از 

زمــان رومــل تــا االن اســت.
   او عــالوه بــر همــه اینهــا یــک تثبیــت کننــده اوضــاع اســت. حــاج 
قاســم - نامــی کــه دوســتانش او را بــه ایــن اســم صــدا مــی کننــد - در 
همــه جــای خاورمیانــه هســت. مصداقــش زمانــی کــه او در ســال 2007 
بــه پترائــوس آن پیغــام جنجالــی را داد. مســئله اینجاســت که ســلیمانی 
اگــر زمانــی در عــراق بــود، حــاال در همــه جــا هســت. در لبنــان، غــزه، 

ــتان. یمن، افغانس
ــه یــک کارشــناس     ســلیمانی آدم مهمــی اســت. ایــن را علــی آلفون
ــد: »ســلیمانی مــردی  ــاع دموکــرات هــا مــی گوی ــاد دف ــی در بنی ایران
ــرای  ــان اســت؛ ب ــک قهرم ــد ی ــران او مانن ــه ای ــدی اســت. در هم ج
اینکــه او در زمــان جنــگ ایــران و عــراق کارهــای مهمــی بــرای دفــاع 
از کشــورش انجــام داد. جلــوی کارتــل هــای مــواد مخــدر افغانســتان را 
گرفــت و حــاال هــم کــه بــه دنبــال دفــاع از حقــوق شــیعه هــا در برابــر 

ــت اســالمی اســت.« نیروهــای دول
   حــاج قاســم هــر چــه باشــد و هــر کــه دربــاره او بگویــد، داســتان ایــن 
اســت کــه او مــردی اســت کــه از خیلــی چیزهــا خبــر دارد و از هــر جایی 
کــه خبــردار باشــد، حتمــا بــه آنجــا ســری هــم مــی زنــد. حــاج قاســم 

ایــن روزهــا همــه جــا هســت.
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ــگاه کــه بنــد پوتیــن را میبنــدی، شــاید یــک هفتــه پــس از     آن
خداحافظــی از خانــواده ات باشــد. امــا تــو چــرا خداحافظــی کــردی؟ 
چــرا بــا وجــود گذشــت یک هفتــه، هنــوز برنگشــته ای؟ بنــد پوتین 

بــا یــک گــره ســفت می شــود یــا بایــد دوتایــش کــرد؟
   »و من اگر شهید نشوم، میمیرم.«

   ایــن را گفتــی بــه مــادرت، و انتظــار داشــتی متوجــه ایهــام نهفتــه 
در آن شــود، امــا مــادرت فقــط پنــج کالس ســواد داشــت، متوجــه 
نشــد. برگشــتی و خواســتی توضیــح بدهــی، کمــی مکــث کــردی، 

منصــرف شــدی. عوضــش پیشــانی مــادر را بوســیدی.
تو آیا کسی هستی که شهید می شود؟

نــه تــو شــهید نمی شــوی! تــو شــهید هســتی. هیچکــس در لحظه 
مــرگ شــهید نمی شــود. شــهدا در زندگــی، شــهید می شــوند!

- چرا خودت را از زندگی محروم میکنی؟
+ من از زندگی بهره مند میشوم. زندگی، نه زنده بودن!
- از سر ذوق و هیجان، عمر خودت را بر باد می دهی!

+ باشد که باد، بوی خاکم را سوی وطن آورد.
   و اگــر از مــن بپرســید کــه چــه کســی برنــده شــد؟ می گویــم آنکه 
آرمانــش را، و هدفــش را، و انتخابــش را هــم مســیر کــرد. آنکــه در 
 راســتای آرمانــش، هدفــی انتخــاب کرد و بــه ســمت آن حرکت کرد.

و تو که شهید هستی، تو یکی از آنهایی!
ــاب  ــه انتخ ــید، آنک ــس را کش ــن نف ــه آخری ــرد، آنک ــه م    و آنک
ــود،  ــس خ ــا نف ــان ب ــه همزم ــس را بکشــد، آنک ــن نف ــرد آخری ک

آنهــا همــه حســرت می خورنــد. بریــد،  را  دیگــران   نفــس 
شــد.  تمــام  و  گذشــت  کــه  گــران،  عمــر  حســرت 
شــد. ســپری  نــدارد!(  )فرقــی  پرفایــده  یــا  بیهــوده   کــه 

اما تو نه! تو با لبخند، چشم از این دنیا میبندی.
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بــود دیپلماســی و میــدان  تــوازن  نمــاد  قاســم مــا   حــاج 
حــاج قاســم را عامــه ی مــردم از میانــه ی ســال ۹0 بــه بعــد آرام آرام 
ــا آرامــی هــا در ســوریه و تشــکیل گروهــای  ــا آغــاز ن شــناختند. ب
افراطــی همچــون جبهــة النصــرة، ارتــش آزاد و… ســوریه آبســتن 
حوادثــی گردیــد کــه بــه یــک جنــگ داخلــی طوالنــی ختــم گردید. 
ــد  ــن ح ــا ای ــگ ت ــن جن ــه ای ــت ک ــی دانس ــی نم ــا کس آن روزه
طوالنــی خواهــد شــد. بســیاری از شــهرهای مهــم و اســتراتژیک 
ســوریه همچــون حلــب، حمــص، القصیــر و… بــه دســت گروهــای 
ــه منطقــه ی شــیخ  ــا ورود ب ــاد. در دمشــق مســلحین ب مســلح افت
ســعید تــا ۵00 متــری کاخ ریاســت جمهــوری پیــش رفتــه بودنــد. 
   همزمــان فشــار سیاســی بیــن المللــی روز افــزون بــر ســوریه و 
تحریــم هــای متعــدد، کار را دشــوار کــرده بــود. بســیاری از دوســتان 
 قدیمــی ســوریه آنــروز در اردوگاه دشــمنانش ایســتاده بودنــد. 
   در چنین شــرایطی که بســیاری از ناظران کار نظام ســوریه را تمام 
شــده تلقــی مــی کردند، جمهــوری اســالمی حضور مستشــاری خود 
در ســوریه را بــه مدیریــت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی آغاز 
نمــود. شــهید حســین همدانــی بعنــوان اولیــن فرمانــده نیروهــای 

ایرانــی در ســوریه نیــز فرماندهــی عملیــات را بــر عهــده گرفت.
    بــه ابتــکار حــاج قاســم نیروهــای بســیج مردمــی در ســوریه با نام 
دفــاع الوطنــی ســازمان یافتنــد. همزمان بســیاری از نیروهــای محور 
مقاومــت در غالــب گــروه هــای کــم تعــداد بــه ســوریه اعزام شــدند. 
ــاری نیروهــای مقاومــت اســالمی لبنــان در  ــا همی در اولیــن گام ب
یــک عملیــات خانــه بــه خانــه، شــهر راهبــردی القصیــر در نزدیکی 
حمــص و مــرز لبنــان آزاد شــد. ایــن آغــازی بــود بــر رشــته عملیات 
هایــی کــه ســوریه را از لــوث وجــود نیروهــای مســلح آزاد مــی کرد.

   در بهــار ســال 2013 امــا اتفــاق عجیبــی افتــاد. گــروه تروریســتی 
ــی در  ــه تازگ ــه ب ــام ک ــراق و ش ــالمی ع ــت اس ــه دول ــوم ب موس
ــا تصــرف شــهر بوکمــال و ســپس  ــود ب ســوریه تشــکیل شــده ب
شــهرک مــرزی القائــم وارد اســتان االنبــار عــراق شــد، بــه فاصله ی  
ــالح  ــتان ص ــز وارد اس ــمال نی ــش در ش ــای داع ــی نیروه کوتاه
الدیــن شــدند و در یــک عملیــات بــرق آســا شــهر موصــل مرکــز 
آن اســتان را بــه تصــرف خــود در آوردنــد. تــا نیمــه ی تابســتان آن 
ســال داعــش بخــش اعظمــی از خــاک عــراق را بــه تصرف خــود در 
آورده بــود و بــا تصــرف شــهر بلــد بــه دروازه هــای بغــداد نزدیــک 
مــی شــد. در چنیــن شــرایطی بــه گفتــه ی مقامــات عــراق ایــران 
 بعنــوان اولیــن کشــور خارجــی در صحنــه ی نبــرد حاضــر گشــت. 
ــرات  ــراق  در خاط ــتان ع ــم کردس ــس اقلی ــی رئی ــعود بارزان    مس

خــود بــه نقــش مهــم حــاج قاســم در یــاری رســانی  بــه نیروهــای 
پیشــمرگه در جلوگیــری از ســقوط مرکــز اقلیــم اشــاره مــی کنــد.

   همــه ی آنچــه کــه در بــاال گفتــه شــد برای مــا تصویــری از مردی 
ارائــه می دهــد کــه همــواره در میــدان هــای ســخت نبــرد نقــش 
آفرینــی کــرده و در تاکتیــک هــای “میــدان” بــی نظیــر بوده اســت. 
امــا ایــن همــه ی آنچیــزی اســت که رســانه هــا از او برای مــا تصویر 
کــرده انــد. آیــا حــاج قاســم و شــخصیتش  در فرماندهی 
 و هدایــت عملیــات هــای نظامــی خالصــه مــی شــد؟! 
آیــا برجســتگی هــای او در شــجاعت و حضــور در مناطــق عملیاتــی 

هویــدا مــی شــد؟! 
   آنچــه کــه از خاطــرات مقامــات مختلــف کشــور بــر می آیــد، حاج 
قاســم نــه تنهــا شــخصیتی میدانــی و عملیاتی بــود بلکــه در میادین 
سیاســی، سیاســتمداری تیزبیــن و آنطــور کــه نشــریه ی نیوز ویک از 

او توصیــف مــی کنــد، شــنونده ای ماهــر بود.
   حــاج قاســم آنچــه را کــه دســتاورد میــدان مــی خواننــد، همــواره 
بــرای حفــظ اقتــدار ملــی کشــور کــه مهــم تریــن ضامــن اعتبــار 
 تصمیماتــش در عرصــه ی بیــن الملــل بــود، مــی خواســت.

کارت نفــوذ منطقــه ای ایــران در مذاکــرات خارجــی در جیــب مذاکره 
ــک اهــرم فشــار  ــوان ی ــا از آن بعن ــت ت ــی گرف ــرار م ــدگان ق کنن

اســتفاده کننــد و حقــوق حقــه ی ملــت را اســتیفا کننــد.
ــدن  ــگ خوان ــرد جن ــی م ــه تنهای ــم را ب ــاج قاس    ح
جفایــی در حــق ایشــان اســت،  حــاج قاســم مــا نماد 

تــوازن میــدان و دیپلماســی بــود.
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  نصراهلل جهانشاهی:
مــن و حســین پورجعفــری کــه همــراه همیشــگی حاجــی بــود و بــا 
او شــهید شــد، بیشــترین مــدت را بــا حاجــی بودیــم. مــا بــا حاجــی 
همســایه بودیــم و رفــت آمــد خانوادگــی داشــتیم. مــن بچــه هــای 
ایشــان را از کودکــی میشناســم. آن هــا بــه مــن »عمــو« میگوینــد. 
زمانــی کــه ایشــان در مأموریــت بــود، کار هــای خانــه ایشــان را من 

ــدادم. انجام می
بچــه هــا حاجــی یکــی از یکــی گل تــر هســتند. آن هــا هیــچ وقت 
از جایــگاه پدرشــان ســوء اســتفاده نکردنــد. در رفــت و آمــد هایــی 
کــه داشــتیم بــه عینــه میدیــدم کــه چقــدر بــه حجــاب اهمیــت 
مــی دهنــد. در میــان فرزنــدان حاجــی »زینــب« کــه کوچــک ترین 

فرزنــدش اســت، شــبیه تریــن فــرد در عالــم بــه حــاج قاســم اســت؛ 
ــت  ــا او را در مأموری ــار ه ــار. حاجــی ب ــه، هــم در رفت هــم در روحی
هــای خــارج از کشــور مــی بــرد. زینــب خانــم بــه زبــان عربــی و 
انگلیســی مســلط اســت؛ امــا ســرآمد آنهــا مادرشــان اســت کــه یــار 
واقعــی ایشــان بــه حســاب مــی آمــد و بــا همراهــی او، حــاج قاســم، 
حــاج قاســم شــد. بــا وجــود تمــام مأموریــت هــا و ســختی هــای 
ناشــی از دور بــودن حاجــی از خانــواده، مــن یــک بــار هــم ندیــدم 
کــه همســر ایشــان، گلــه گــذاری کنــد. یــادم هســت زمانــی کــه 
حاجــی در قــرارگاه قــدس بــود، پســرش مریــض شــد. چــون حاجی 
در ماموریــت بــه ســر مــی بــرد، نتوانســت خــودش را برســاند. پســر 

حاجــی بــر اثــر آن بیمــاری از دنیــا رفــت و فــوت کــرد. 
اگــر بخواهــی بــه یکــی از خصوصیــات بــارز حاجــی اشــاره کنــم، 
نمــاز شــبش را خواهــم گفــت. تحــت هــر شــرایطی نمــاز شــب 
حاجــی قطــع نمــی شــد. زمانــی هــم کــه خیلــی خســته بــود، یــک 
ســاعت مــی خوابیــد و بعــد بلنــد میشــد و شــروع بــه خوانــدن نمــاز 
مــی کــرد؛ آن هــم چــه نمــازی! صحنــه عشــق بــازی و نجواهــای 

شــبانه حاجــی در نمــاز شــب هایــش واقعــا تماشــایی بــود.

احمد حمزه ای:
در بحــث حفاظــت، حــاج قاســم همیشــه تأکیــد میکرد 
کاری نکنیــد مــردم اذیــت بشــوند. مــی گفــت:» ما هم 
ــم و از آن هــا جــدا نیســتیم.« برخــی  ــی از مردمی جزئ
مواقــع کــه مــا شــدت بــه خــرج مــی دادیــم، حاجــی 
بــا مــا جــدل مــی کــرد. زمانــی کــه بــه فــرودگاه مــی 
رفتیــم تــا بــه مأموریــت برویــم، از ایشــان درخواســت 
میکردیــم کمــی صبــر کنــد تــا همــه مــردم کــه رفتند، 
بعــد ایشــان بــرود. قبــول نمــی کــرد. وقتــی هــم مــی 
خواســتیم از گیــت رد بشــویم، مــی رفــت انتهــای صف 
ــه.«  ــل بقی مــی ایســتاد و مــی گفــت: »مــن هــم مث
برخــی مواقــع بــه حــدی بــدون پیرایــه و تشــکیالت در 
اجتمــاع حضــور مــی یافــت کــه تعجــب مــردم را بــر 
مــی انگیخــت. خــود ایشــان در یــک جمــع خصوصــی 
تعریــف میکــرد: یــک بــار با دختــرم زینــب رفتــه بودیم 
میــوه بخریــم، بــه محــل میــوه فروشــی کــه رســیدیم، 
زینــب پیــاده شــد و مــن داخل ماشــین نشســتم. زمانی 
ــش  ــه پوش ــر ک ــک دخت ــدم ی ــودم، دی ــر ب ــه منتظ ک
مناســبی هــم نداشــت، به مــن نــگاه میکنــد. خیلی هم 
مشــکوکانه نــگاه میکرد. شــنیدم بــه دوســت همراهش 
گفــت:» ایــن بنــده خدا حاج قاســم ســلیمانی نیســت؟« 
دوســتش گفــت:» نــه بابــا! مگــر مــی شــود همچیــن 
آدمــی بــدون محافــظ و بادیــگارد باشــد.« و بــودن مــن 

را انــکار مــی کــرد.
آن دو نفــر بــه خودشــان جــرأت دادنــد، آمدنــد نزدیــک، 
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ببخشــید! شــما ســردار ســلیمانی هســتید؟« ســالم کــردم و گفتم:» 
بلــه، خــودم هســتم« بعــد از کلــی تعجــب و ذوق، از من درخواســتی 
کردنــد و گفتنــد:» امکانــش هســت یــک یــادگاری بــه مــا بدهید؟« 
تســبیحی دســتم بــود. همــان را بــه آن هــا دادم و گفتم:»بفرماییــد« 
داشــتند ســر تســبیح بــا هــم جــر و بحث مــی کردنــد که کدامشــان 
آن را بــردارد. وقتــی ایــن صحنــه را دیدم، انگشــتری را که در دســت 

داشــتم، آن را هــم در آوردم و بــه آن هــا هدیــه دادم.

علی شیرازی:
حــاج قاســم مدیریــت چنــد بعــدی داشــت و بــه تمــام زوایــا توجــه 
ــوالت  ــه مق ــه ب ــود، بلک ــی نب ــک نظام ــا ی ــان صرف ــرد. ایش میک
فرهنگــی، معنــوی و حتــی تفریــح و غــذای نیروهایــش هــم دقت و 
توجــه داشــت. در عیــن حــال، اعتقــاد زیــادی بــه معنویــت داشــت و 
میگفــت:» میــزان ارتبــاط مــا بــا خــدا، تــوان مــا را ترســیم میکند نه 
تســلیحات و موشــک هــا.« ایشــان حتــی در تصمیــم گیــری هــا به 
ابعــاد معنــوی و میــزان ارتبــاط شــان بــا خــدا توجــه مــی کــرد. یادم 
هســت قبــل از عملیــات کربــالی1 )136۵( در قــرارگاه کربــال بحث 
بــود کــه اگــر مــا بخواهیــم تپــه هــای قالویــزان را از دشــمن پــس 
بگیریــم، بایــد نیروهایــی در اختیــار داشــته باشــیم که بتواننــد پاتک 
هــای دشــمن را تحمــل کننــد. حــاج قاســم درآمــد گفــت:» مــن در 
لشــکر ثــاراهلل دو گــردان دارم کــه ارتبــاط شــان بــا خــدا خوب اســت 
و خــوب اشــک میریزنــد. مــن بــا ایــن دو گــردان تپــه هــا را مــی 

گیــرم.« و ایــن کار را هــم کــرد.
خــودش یــک گریــه کــن حســابی بود. عصــر جمعــه هــا در منزلش 
روضــه خانگــی داشــت. دوســتان و روحانیــون را دعــوت مــی کــرد 
تــا احــکام بگوینــد و روضــه بخواننــد. وقتــی روضــه خوانــده میشــد، 

مثــل ابــر بهــاری گریــه مــی کــرد. 

خــط قرمــز حــاج قاســم »والیــت« بــود و اجازه نمــی داد کســی وارد 
حریــم آقــا شــود. در ســخنرانی هایــش بار هــا و بــار هــا در تجلیل از 
مقــام والیــت و حضــرت آقــا ســخن مــی گفــت. در مراســم یــادواره 
شــهدا کــه در ســال ۸۹ در خانــوک کرمــان برگــزار شــد، درمــورد 
حضــرت آقــا گفــت:» مــردم! از مــن قبــول کنیــد، مــن عضــو هیــچ 
حــزب و جناحــی نیســتم وبــه هیــچ طرفــی جــز کســی کــه خدمت 
مــی کنــد بــه اســالم و انقــالب، تمایــل نــدارم. امــا ایــن را بدانیــد؛ 
وهلل! علمــای شــیعه را تمامــا و از نزدیــک میشناســم. االن چهــارده 
ــان را مــی شناســم،  ســال شــغل مــن همیــن اســت. علمــای لبن
علمــای پاکســتان را مــی شناســم، علمــای حــوزه خلیــج فــارس را 
مــی شناســم، چــه شــیعه و چــه ســنی، وهلل! اشــهد بــاهلل! ســرآمد 
همــه ایــن روحانیــت، ایــن علمــا از مراجــع ایــران و مراجــع غیــر 
ایــران، ایــن مــرد بــزرگ تاریــخ یعنــی آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای 
اســت. مــن بــا خیلــی از علمــای شــیعه مکاتبــه و از نزدیــک مــراوده 
دارم و مــی شناســم آن هــارا، ارادت داریــم. دنبــال تبعیــت مــردم از 
آن هــا هســتیم. امــا ایــن جــا کجــا آنجــا کجــا؟ بیــن ارض و ســما 
فاصلــه داریــم. در حکمــت ایــن مــرد، در اخــالق ایــن مــرد، در دیــن 
ایــن مــرد،در اداره حکومــت ایــن مــرد، دقــت کنیــم و در بــازی های 

سیاســی، مرزهــای حودمــان را تفکیــک کنیــم.«

ــاب   ــده از کت ــردآوری ش گ
»متولــد مــارس« نوشــته 
ــادی« ــر مزدآب ــی اکب »عل
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   1۹ نوامبــر 636 میــالدی ، در نزدیکــی قادســیه ، رســتم بــر زمیــن 
افتــاده بــود ، در میــان طوفــان خــون و شــن ، هنگامــی کــه ســپاه 
از هــم گســیخته ایــران را مــی دیــد بــاورش مــی شــد کــه ایرانیــان 

دوبــاره بــر پهلــوی مدیترانــه خیمــه کنند ؟
   اســفند 1206 شمســی ، در مســیر تبریــز بــه تهــران ، هنگامــی 
کــه عبــاس میــرزا خبــر تــن دادن ایــران بــه عهدنامه ترکمنچــای را 
شــنید ، مطمئــن شــد »پیمــان« رویایی ســت کــه اســتعمارگران به 
قیمــت گــزاف بــه ضعیفــان میفروشــند . ایــران تنهــا  کاالیی ســت 

کــه روس و انگلیــس بــر ســرش قمــار کننــد .
   شــهریور 1320 ، متفقیــن اراده کــرده بودنــد ایــران را اشــغال کننــد 
و همیــن اراده کافــی بــود تــا ارتــش مــدرن رضاخــان در لحظــه از 
هــم بپاشــد ؛ در همــان زمــان ، پــل جلفــا ، هنگامــی کــه ســرجوخه 
ــرد  ــگاه میک ــل ن ــرف پ ــن در آن ط ــوای متفقی ــه ق ــدی ب محم
می دانســت اراده او و دو ســرباز تحــت امــرش تمــام مقاومــت 

ایرانســت ...
   1۵ ســال بعــد ، در روســتای قنــات ملــک ، از توابــع کرمــان مردی 
متولــد شــد ؛ از نســل آدم بــود امــا برغــم آدمیــان از مــادر نــه پســر 

بلکــه مــرد زاییــده شــده بــود ؛ روح خــدا در او دمیــده بــود .
   طولــی نکشــید تــا آن جــوان رعنــا خــود را میــان میــدان انقــالب 
و نبــرد ببینــد . در ایــن هیاهــوی دوران از قافلــه عقــب نمــی افتــد  . 
جوانــان کرمــان را دور خــود جمــع مــی کنــد و پــس از مدتی لشــکر 
ثــاراهلل را تاســیس مــی کنــد و بــه خون خواهــی خــدا مــی شــتابد . 

پــس از جنــگ ، مــرز هــا نفســش را تنــگ مــی کــرد .

    فرمانــده نیــروی قــدس شــد ... حــاال مــرز فعالیتــش ، مــرز هــای 
ایــران نبــود ... بهتــر بگویــم مرزهایــی نبــود کــه اســتعمار روس و 
انگلیــس بــرای ایــران کشــیده انــد ... میــدان عملیاتــش بــه وســعت 
تمــام خانــه هــای خــراب شــده مظلومــان جهــان بــود ... بی انتهــا ...

ــال  ــود ، مســتضعفان را می شــناخت و دنب ــار مســتضعفان ب    از تب
میکــرد ســتمگران را هــم ؛ مخلصــش را پیــدا می کــرد ؛ تزویــر را 

تشــخیص میــداد .
   از پاکســتان تــا لیبــی ، از یمــن تــا آذربایجــان طولــی نکشــید تــا 
همــه را از وعــده خــدا بــا خبــر کــرد ! کــه ای مســتضعفان عالــم ، 
ای ســتمدیدگان جهــان ، پروردگارتــان اراده کــرده تــا از میــان شــما 

وارثــان خــود را انتخــاب کنــد نــه صاحبــان زر و زور و تزویــر !!!
نــدای و امیــد او کافــی بــود تــا در ســرزمین های ســوزان عربــی ، در 
جایــی کــه بــوی خــون و نفــت در هــم مــی پیچــد ، بهــاری بــه راه 

بیفتــد ... بهــاری برای شــجره انســانیت و مقاومــت ... 
   امــا در آن طــرف ماجــرا ، در ســایه هــا ، خصــم ، قلــب مقاومــت را 
هــدف گرفتــه بــود ! عــده ای بــه دنبــال احیــای کاخ ســبز امــوی و 
نژادپرســتی بودنــد و عــده ای ســاز جدایــی کوک کــرده بودنــد ! عده 
ای را بــرای لیبرالیســم شــورانده بودنــد و عــده ای را بــرای تکفیــر 
ــی  ــه میزبانــی ســوریه ! و طول ! گردهمایــی تمــام شــرارت بشــر ب

نکشــید تــا عــروس مدیترانــه ســیاه پــوش شــد.
و  متفقیــن   ، ژنــو 1  کنفرانــس   ، ژوئــن 2012   20   
متحدیــن ، دشــمنان قدیمــی ،  دور هــم جمــع شــدند 
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ــد  ــوریه بای ــتند ؛ س ــر داش ــک نظ ــه ی و هم
ــود ...   ــن ب ــر ای ــان ب ــود ! اراده ش ــاقط ش  س
ــان  ــی ، هم ــن ، اراده ســردار ایران ــن بی    در ای
پســرک کرمانــی ، چیــز دیگــری بــود ؛  
ــان شــرق و غــرب ! ــف خواســت ابرقدرت  مخال

ــه  ــد ک ــی دی ــدی م ــرجوخه محم ای کاش س
ســال هــا بعــد ، هــزاران کیلومتــر دورتــر از مــرز 
ــران  ــا ، اراده ای ــزی جلف ــل فل ــران و پ هــای ای
ــان  ــام جه ــل تم ــتضعفان ، در مقاب ، اراده مس

ــتاد ... ــد ایس خواه
   ســیل ســیاهی  دجلــه و فــرات را در بــر گرفتــه بــود ، موصــل و 
حلــب را غــرق کــرده بــود و بــه دروازه هــای بغداد و دمشــق رســیده 
بــود . همپیمانــان پیمانــه هــا شکســته بودنــد و شــهر هــا تنها شــده 
بودنــد بــه ماننــد گنجه و نخجــوان بــه مانند ترکمنچــای و تبریــز ... 
قــوای ظلــم و جهــل یکــی پــس از دیگری شــهر هــا را از مادرشــان 
جــدا مــی کردنــد . امــا مادرشــان دســت روی دســت نگذاشــت ... 
دیگــر منتظــر نمانــد تــا بــه ســان قبــل ، دخترانــش را ، هــرات و 
کابــل و بحرینــش را ، از او بــه ســرقت برنــد . پســرش را فرســتاد 

، قاســم .
ــود ،  ــه دار میــدان شــد ... شــمع شــده ب    قاســم بــی درنــگ میان
ــوت  ــم و ق ــور چش ــرد و ن ــع می ک ــش جم ــه دور خوی ــان را ب خوب
قلبشــان مــی شــد . قاســم شــده بــود ، مهربانیــش را بــا محرومــان 
تقســیم مــی کــرد و خشــمش را بــا ســتمگران ، اخالصــش را بــرای 
ضعیفــان مــی گذاشــت و حیلتش را بــر قدرتمنــدان . ظالــم را مقابل 

ظالــم قــرار میــداد و مظلــوم را در کنــار مظلــوم .
   16 گــروه کوچــک و بــزرگ از ده کشــور جهــان حــاال گــوش بــه 
فرمــان او بودنــد . جالــب آنکــه حاال اســتعمارگران و مســتکبران هم 
ســود را در کنــار قاســم بــودن مــی دیدنــد . دریغــا کــه عبــاس میرزا 
نبــود کــه ببینــد قــوای روس و چیــن جایــی را هــدف می گرفتنــد 

کــه او دســتور میــداد ...

   آتــش ســوریه رو بــه ُخَنــکا نهــاد . اراده اش ، اراده خدایــش عملــی 
شــده بــود . حــاال آن بــه خــود مغــروران کنفرانــس ژنــو ، حســاب 
کتــاب هایشــان را زیــر و رو مــی کردنــد  تــا ببیننــد کجــای کار را 
ــن  ــُه ِم ــد ؛ نمی دانســتند کــه خــدای قاســم َیرُزق اشــتباه کــرده ان

َحیــُث ال َیحَتِســُب.
   بامــداد 13 دی 13۹۸ ، جمعــه ، فــرودگاه بغــداد ، خصــم شــمع را 
هــدف گرفتــه بــود ؛ گمــان مــی کــرد بــا خامــوش کــردن شــمع ، 
ــر مــی شــود . نمی دانســتند ایــن  ــاره فراگی ظلمــت و تاریکــی دوب
شــمع پــر فــروغ ، پیــش تــر ، در خاورمیانــه ، در انبــار نفــت و بــاروت 
، آتشــی بــه راه انداختــه کــه پیــش قــراول آتــش جهنم مســتکبران 
اســت و مــی ســوزاند و غبــار ذلــت از چهــره مظلومــان پــاک مــی 

. کند
ــد در  ــون شــده بودن ــوای آزادگــی ، زینبی ــران ، ق ــوای ای    حــاال ق
مــرز هنــد ؛ فاطمیــون شــده بودنــد در مــرز چیــن ؛ ِحــزِب ااهلل  بودند 
در پهلــوی مدیترانــه ؛ انصــار خــدا بودنــد در ســاحل دریــای ســرخ ، 

وارثــان زمیــن...
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   بــه نــام آن مهربــان خدایــی کــه عشــق را میــان انســان هــا بــه 
عنــوان بزرگتریــن موهبتــش آفرید.

   حیــف اســت از حــاج قاســم بگوییــم امــا از حســین پورجعفــری 
حرفــی نزنیــم. کســی کــه هیچــگاه از ســردار جدا نمــی افتــاد؛ قبل 
ــه حــاج قاســم مــی اندیشــید و پیــش از اینکــه نگــران  از خــود ب
خــودش باشــد نگــران حــاج قاســم بــود؛ شــهید حســین پورجعفری 
ــن  ــام ای ــتان در تم ــان و دوس ــه همرزم ــه گفت ــه ب ــود ک کســی ب
ســالیان مــی شــد بــا وجــودش بــه حــاج قاســم رســید، از نگاهــش 
بــه ســردار نــگاه کــرد، از زبــان او با ســردار ســخن گفــت و از گوش 
هــای او از ســردار ســخن شــنید. چیــزی شــبیه یــک جــاده مطمئن 

بــرای رســیدن بــه دریــای خروشــان.
   شــهید حســین پورجعفــری چــه نیکــو همســفری یافــت و چــه 
نیکــو همســفری شــد و چــه نیکــو بــه مقصــد رســید؛ ســی ســال 
از دلــدار خویــش جــدا نشــد و در آخــر نیــز همــراه او شــهید شــد.

   زبــان الکنــم از ســخن گفتــن دربــاره شــهید حســین پورجعفری و 
آنچــه میــان او و ســردار بــود قاصــر اســت؛ چــه بهتــر کــه از زبــان 
ــاره شــهید پورجعفــری بشــنویم  خــود حــاج قاســم ســلیمانی درب
آنــگاه کــه در وصیتــش نوشــت:» نمــی توانــم از حســین پورجعفری 
نــام نبــرم، کــه خیرخواهانــه و برادرانــه مــرا مثــل فرزنــدی کمــک 

مــی کــرد و مثــل برادرانــم دوســتش داشــتم.«
ــوان در بــدن حســین پورجعفــری     پــس از ســی ســال، دیگــر ت
نمانــده بــود، همســرش مریــض بــود؛ خــودش مریــض شــده بــود 
و تــوان جســمانیش را از دســت داده بــود؛ ســی ســال نخوابیــدن و 
در کنــار ســردار ســلیمانی در موقعیــت هــای ســخت و دشــوار بودن 
کار راحتــی نیســت. مشــکل مالــی داشــت، عصــر هــا در خانــه قالی 
مــی بافــت تــا مشــکالت مالیــش را جبــران کنــد. مــی خواســت 
بازنشســته شــود؛ یــک مــاه هــم مرخصــی گرفــت، بــرای ســردار 
خیلــی ســخت بــود امــا قبول کــرد کــه یار غــارش بــرود. دلنوشــته 
ای بــرای او بــه جــا گذاشــت؛ حــرف هایــی کــه دل هــر انســانی 
ــوز  ــق و س ــت و عش ــه محب ــن هم ــی آورد از ای ــرزه در م ــه ل را ب
بــرادری. ســر انجــام شــهید پورجعفــری طاقــت نیــاورد، بــا وجــود 
تمــام مشــکالت بازگشــت. همســرش مــی گفــت کــه پرســیدم 
چــه شــد کــه بــاز مــی گــردی؟ حســین جــواب داد:» حــاج قاســم 
بــه مــن گفــت مــا وقتــی جــوان بودیــم بــا هــم بودیــم؛ حــاال کــه 
پیــر شــدیم و بیشــتر بــه هــم نیــاز داریــم مــی خواهــی مــرا تــرک 
کنــی؟!« آن دلنــگاره و ایــن ســخن بــه حــدی متاثــر کــرد شــهید 

حســین پورجعفــری را کــه دیگــر طاقــت مانــدن نداشــت. 
   بیائید این نثر عاشقی را با هم بخوانیم.

   » عزیــز بــرادرم حســین، پــس از ســی ســال خصوصــا در ایــن بیســت ســال 
کــه نفــس تــو پیوســته تنفســم بــود، اولیــن ســفر را بــدون تــو درحــال انجــام 
هســتم. در طــول ســفر بارهــا بــر حســب عــادت صدایــت کــردم. همــه تعجب 
کردنــد، در هواپیمــا، ماشــین و . . بارهــا نــگاه کردم،جایــت خالی بود، معلوم شــد 

خیلی دوســتت داشــته ام.
   حســین عزیــز تــو نســبتی بــا مــن داشــتی کــه حتمــا فرزندانــت بــا شــما و 
شــما بــا فرزندانــت نداشــته ای و فرزندانــم هــم بــا مــن نداشــته اند. همیشــه نه 
تنهــا از جســمم مراقبــت مــی کــردی، بلکــه مراقــب روحــم هــم بــودی. اصرار 
بــه اســتراحت، اصــرار بــه خــوردن، خوابیــدن و . . بیــش از احســاس یــک فرزند 
بــه پــدرش بــود. بیســت ســال اخیــر پیوســته مراقبــت کــردی کــه تمــام وقــت 
مــن صــرف اســالم و جهــاد شــود و اجــازه نــدادی وقــت من بیهــوده هــدر رود.

   حســین عزیــز! خوشــحالم از مــن جــدا شــدی، خیلــی خوشــحالم. اگــر چــه 
ــو خوشــحالم،  مدتــی از لحــاظ روحــی گمشــده ای دارم، امــا از جــدا شــدن ت
چــون طاقــت نداشــتم تــو را از دســت بدهــم. مــن همــه عزیزانــم را از دســت 
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تــو شــهید شــوی. بــه ایــن دلیــل خوشــحال هســتم کــه از من 
جــدا شــدی،حداقل مــن دیگــر داغــدار تــو نمــی شــوم و تــو 

زنــده از مــن جــدا شــدی کــه خداونــد را سپاســگزارم.
   حســین جان!شــهادت مــی دهــم کــه ســی ســال بــا اخالص 
و پاکــی و ســالمت و صداقــت زندگیــت را فدای اســالم کردی. 

تــو بــی نظیــری در وفــا، صداقت، اخــالص و کتمان ســر.
حسین!پســرم، عزیــزم، بــرادرم، دوســتم، از خداونــد مــی خواهم 
ــری را  ــین پورجعف ــی و حس ــته باش ــت داش ــا برک ــری ب عم
ــا آخــر حفــط  ــا همــان خصوصیــت ت ــود، ب ــه کــه ب همانگون

کنــی.
   حســینی کــه بــرای هــر مجاهــدی اعــم از عراقــی، ســوری، 
لبنانــی، افغانــی و یمنــی، آشــنا بود. او نشــانه و نشــانی مــن بود. 
چــه زیبــا بــود در ایــن چنــد روز ســراغت را از مــن مــی گرفتند 

و کســی بــاور نمــی کــرد همراهم نباشــی.
حســین عزیز!فقــط قیامــت اســت کــه حقیقــت ارزش اعمــال معلــوم میشــود و چــه زیباســت آنوقتی 

کــه همــه حیــران و متحیرنــد و تــو خوشــحال و خندانی.
   اجــر ایــن خســتگی هــا را آنوقــت دریافــت خواهــی کــرد، آنوقــت کــه خانــواده و وابســتگان بــه تــو 
نیازمندنــد و بــه تــو توســل مــی جویند،خداونــد اجــر جهــاد تــو بــرادر خوبــم را اجــر شــهید قــرار دهد. 

بــه تــو قــول مــی دهــم کــه اگــر رفتــم و آبــرو داشــتم، بــدون تــو وارد بهشــت نشــوم.
حســین عزیزم!ســعی کــن پیوســته تــر و تازه بــودن جهــادی را در هــر حالتــی در خودت 
حفــظ کنــی، اجــازه نــده روزمرگــی روزانــه و دنیــا یاد دوســتان شــهیدت را از یــادت ببرد. 
یــاد حســین اســدی، یــاد حســین نصرالهــی، یاد احمــد ســلیمانی، یاد حســین بادپــا، یاد 
کــه را بگویــم و چنــد نفــر را بجویم؟چــرا کــه فراموشــی آنهــا حتمــا فراموشــی خداونــد 

ــبحان، است. س
   حســین جــان! عمــر انســان در دنیــا بــه ســرعت ســپری مــی شــود، مــا همــه بــه 
ســرعت از هــم پراکنــده مــی شــویم و بیــن مــا و عزیزانمــان فاصلــه مــی افتــد. مــا را 
غریبانــه در گــودال و حفــره وحشــت کــه مــی گذارنــد،در ایــن حالــت هیــچ فریادرســی 
ــول اســت کــه امــکان  جــز اعمــال انســان نیســت. چــون فقــط چــراغ اعمــال مقب

روشــنایی در آن خاموشــی و ظلمــت مطلــق را دارد.
   حســین عزیز!اجــازه نــده در هــر شــرایطی هیــچ محبتــی بــر محبــت خداوند ســبحان 

و هیــچ رضایتــی بــر رضایــت خداونــد ســبحان غلبــه کند.
ــرادر خوبم!اگــر مــی خواهــی دردمنــد نشــوی، دردمنــد شــو! دردی کــه خنــکای     ب

ــر طاقــت اســت. وجــودت را در گرمــای ســوزنده غی
   دردی کــه گرمــای وجــودت در ســرمای جانــکاه باشــد،عزیز بــرادرم همــه دردهــا، درد 
نیســتند و همــه بالهــا، بــال نمــی باشــند. چــه بســیار دردهایــی کــه دوای دردنــد و چــه 
بســیار بالهایــی کــه در حقیقــت خــودت را بــه او بســپار و رضایتــش را عیــن نعمــت و 

لطــف و محبــت بــدان.
   حســین!می دانــی چــه وضعــی دارم و آگاهــی بــر غــم و انــدوه درونــم. مــی دانــی 
چقــدر بــه دعایــت نیازمنــدم. خــوب مــی دانــی چقــدر هراســناکم و تــرس همــه وجودم 
را فراگرفتــه اســت و لحظــه ای رهایــم نمــی کنــد. اما نــه ترس از دشــمن و نه تــرس از 
نداشــتن،نه تــرس از از مقــام و مــکان. تو مــی دانی!چون پــاره ای از وجــودم بودی،ترس 
مــن از چگونــه رفتــن اســت، تــو آگاهــی بــه همــه اســرارم! دعایــم کــن و در دعایــت 

ــم نکن. رهای
انشــاهلل تــو و خانــواده مجاهــد و صبــورت همیشــه موفــق و مویــد باشــید. خداحافــظ 

بــرادر خــوب و عزیــزم، دوســت و یــار باوفــاو مهربــان و صــادق ســی ســاله ام. «

داده ام و عــزادار ابــدی آنهــا هســتم، لحظــه 
ــم.  ــاد باش ــا ش ــدون آنه ــم ب ــی توان ای نم
هــر وقــت خواســتم زندگــی کنــم و آرامــش 
داشــته باشــم، یــک صــف طوالنــی از 
دوســتان شــهیدم کــه همراهــم بودنــد، مثــل 
پروانــه دورم مــی چرخیدنــد و جلــو چشــمم 

هســتند.
ــه خطــوط  ــا هــم ب    حســین! بارهــا کــه ب
مقــدم مــی رفتیــم، مــن ســعی مــی کــردم 
تــو بــا مــن نیایــی و تــو را عقــب نگهــدارم. 
اگــر چــه هرگــز بــر زبــان جــاری نکــردم و 
ــودم،  ــس از خ ــده پ ــرای آین ــم ب ــی نویس م
کــه خــدا مــی دانــد بــا هریــک از آنهــا کــه از 
دســت داده ام چــه بــر مــن گذشــت و حتــی 
بادپــا، جمالــی، علــی دادی را از دســت دادم و 
نگــران بــودم کــه تــو را هــم از دســت بدهم. 
همیشــه جلــو کــه مــی رفتــم نگــران پشــت 
ــه ای بخــورد و  ســرم بــودم کــه نکنــد گلول
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ــو  ــت: ت ــت و گف ــش تمــاس گرف ــدروز پی ــی چن ــاب کربالی    جن
ــو هســتی خــوب اســت متنــی  کــه اهــل نوشــتن معرفــی و ریوی
ــن  ــی! م ــای کربالئ ــم آق ــاب بنویســی. گفت ــن کت ــارة ای ــم درب ه
اهــل نوشــتن هســتم، ولــی نمــی توانــم و نمکــی هــم نــدارد بــرای 
کتابــی بنویســم کــه خــودم هــم جــزو نویســندگانش هســتم. آقای 
کربالئــی گفــت: مــرد حســابی! بــه جــز جنــاب عالــی ایــن کتــاب 
بیســت و نــه نویســنده دیگــر هــم دارد، شــما خــودت را نبیــن؛ بعــد 
هــم اینکــه موضــوع کتــاب را در نظــر بگیــر نــه نویســنده را. گفتــم 

چشــم، فکــری بکنــم.
   تــا همیــن االن کــه دارم مــی نویســم همزمــان هــم دارم مــی 
ــی  ــن نوشــتن. یعن ــه همی ــم ب ــی کن ــم دارم فکــر م نویســم و ه
تصمیــم نهایــی را هنــوز نگرفتــه ام و گذاشــته ام بــرای پایــان متن. 
خالصــه دیشــب فرصــت شــد و نشســتم بــه مطالعــة دیگــر روایت 
هــای »هــزار جــان گرامــی« کــه اگــر خواســتم چیــزی بنویســم 
پــر بیــراه نباشــد. فکــر مــی کنــم هشــت تایــی روایــت کــه خواندم 
ــی را کــه مــی  ــم ادامــه بدهــم. چــون هــر روایت ــدم نمــی توان دی
خوانــدم حــس مــی کــردم از روایــت مــن خیلــی خیلــی بهتر اســت. 
باالخــره حســادت اســت دیگــر، اهــل قلــم هــم دارنــد. مــن هیــچ 
ــاالی کســی حســادت نکــردم  ــد وب ــه چشــم و چــال و ق وقــت ب
امــا بــه نظــم و نثــر بســیاری رشــک بــرده ام. ســرتان را درد نیــاورم، 
ســرانجام کتــاب را نیمــه کاره رهــا کــردم، دعایــی حوالــه بــه روح 
ــرای نوشــتن. و بایــد  ــدم و آمــدم ب پرفتــوح جنــاب کربالئــی خوان
بگویــم قبــل از نوشــتن کلــی بــه ایــن فکــر کــردم چــه تمهیــدی 
بیندیشــم کــه هــم طــرح جلــد را نابــود نکنــم، هــم بــا انتشــار آن 
چشــم هــای ســلیمانی، تــرک بــه شیشــة عمــر دیــو نیانــدازم کــه 

خانــه خرابــم کنــد.
ــن را  ــان. ای ــه جهانی ــا و هم ــخ م ــود در تاری ــی ب آن روز روز بزرگ
گــذر زمــان بیشــتر ثابــت مــی کنــد. حــال بعضــی متوجــه شــدند 
و بعضــی نــه. بعضــی ســعی کردنــد حــق توجــه و فهمشــان را ادا 
کننــد و بعضــی نــه. انتشــار فراخــوان #روایت_رســتاخیز بــا همیــن 
اســم درســت و دقیــق و عمیــق و زیبایــش بــرای مــن ایــن معنــا را 
داشــت کــه خداراشــکر،  گروهــی هســتند کــه واقعــا هــم متوجــه 
شــده انــد هــم در تــالش ادای حــق فهــم خــود هســتند در عالــم 
کتابــت و روایــت. آرزو کــردم ایــن تــالش در دیگــر عوالــم نیز_بــه 
ــر_ محقــق شــود. هزارجــان گرامــی  خصــوص در فرهنــگ و هن
نتیجــة ایــن تــالش اســت کــه اگــر ضعفــی دارد بــه خاطــر نقــص 
قلــم و کوتاهــی همــت بنــده و امثــال بنــده اســت و اگر لطفــی دارد، 

بــه صمیمیــت نثــر و خلــوص نیــت دیگــر نویســندگان و نیز دســت 
انــدرکاران بانــام و بــی نــام کتــاب اســت.

بنــده دو روایــت تقریبــا مفصــل اختصاصــا بــرای ایــن کتاب نوشــتم 
و دوازده روایــت کوتــاه هــم از داغ نامــه ضمیمــه اش کردم. »باشــد 

کــزآن میانــه یکــی کارگر شــود«!

انتشارات سوره مهر:
   »هــزاران جــان گرامــی« شــهادت نامــه ای اســت بــر داغ ســنگین 
ــن  ــن همــه خونی ــد ای ــزرگ، »کــه شــهیدان کــه ان ــم ب یــک مات
کفنــان« در ایــن مجموعــه بــر آن بــوده ایــم کــه بــا روایــت غــم 
و انــدوه فقــدان »ســربازان« شــهید، بــا نوشــتن و گفتــن از روزهــای 
تــب دار دی مــاه ســرد 13۹۸، امیــد برآمــده از دل مــردم ماتــم زده 
حاضــر در مراســم هــای تشــییع و بزرگداشــت و شــور برخاســته از 
ــرای  ــان و ب ــه خودم ــزاداران ســربازان حســین را ب ســویدای دل ع
آینــدگان یــاد آوری کنیــم؛ ماتــم آن هــا کــه مهجــه خــود خالــص 
تریــن قطــرات خــون خــود را فــدای حســین کردنــد تــا شــفاعت 

حســین زرفشــان شــود.
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