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آفتاب را به مهرباني مي شناسند، نسيم را به لطافت و زمين 
را به سخاوت. بعضي روزها در زندگي هستند كه سرشارند 
از مهرباني، لطافت و سخاوت. زيبايي بعضي روزها كه همراه 
مي شود با عطر عاشقي را بايد جايي در سينه براي هميشه نگه 

داشت تا به وقت دلتنگي آن را استشمام كرد و تازه شد. 
تازه شدن و تازه ماندن رمز عاشقان است. گاهي براي عاشقي 
كردن تنها يك بهانه كافي است و گاهي همه چيز دست به 
دست هم مي دهند تا تو راه و رسم عاشقي كردن را ياد بگيري. 
گاهي عش��قي روح افزا مي تواند تو را از زمين بلند كند و به 
بلنداي آسمان برس��اند و در يكي از بهترين نقاط دنيا ، كنار 
بهترين مردان خدا قرار دهد. عاش��قي ك��ردن، كنار مردان 
خدا رنگ و طعمي دگر دارد. آنها كه سرگذش��ت عاشقان را 
خوانده اند به درس��تي مي دانند كه مردان خ��دا را راهي جز 

عشق بازي با معبودشان نيست. 
... و حاال من دعوت ش��ده ام به مجلِس عاش��قان تا يك روز 
عادي زندگي ام به روزي خاص تبديل ش��ود؛ مجلس��ي كه 
پيشكسوتان دفاع مقدس در يك س��نگر گردهم آمده اند تا 
ديداري با فرمانده  داشته باشند؛ ديداري از جنس عشق با ياد 
و خاطره شهدا. قرار است حضرت آقا در اين سنگر رزمندگان 
كه آدم را ياد صبحگاه هاي باصفاي دوكوهه مي اندازد، حاضر 
شوند، هم خاطره ها را زنده كنند، هم از خطرها بگويند و هم 

مسير را نشان دهند. 
   جاي خالي حاج قاسم

در »حس��ينيه امام خميني)ره(« همه چيز براي برگزاري 
ديدار آماده است. همه چيز منظم سر جاي خودش قرار دارد و 
اسامي ميهمانان روي صندلي ها نوشته شده و روي هر صندلي 

يك چفيه براي ميهمانان گذاشته شده است. 
اسامي برايم آشنا هستند. بيش��تر ميهمانان را فرماندهان 
بلندپايه س��پاه و ارتش تش��كيل مي دهند و در كنارش��ان 
مداحان، هنرمندان، شاعران و زنان نيز جزو مدعوين هستند. 
در بخشي از سالن چندين نفر را با لباس هاي محلي مي بينم؛ 
مرداني با لباس هاي بختياري، عرب و عشاير. ايراني كوچك 

اينجا جمع شده است. 
نگاهي به چهره ها و نام ها مي كنم و ناگهان دلم مي گيرد. جاي 
خالي يك نفر عجيب احساس مي شود. دوست داشتم او امروز 
اينجا بود و صورت مهربانش را زيارت مي كردم. مگر مي شود 
صحبت از جهاد و ش��هادت و مقاومت باشد، ولي حاج قاسم 
سليماني را آنجا نبيني. رزمنده خستگي ناپذير جبهه ها بايد 
اينجا می بود و از سال ها مجاهدتش صحبت مي كرد. افسوس 
كه حاال بايد به نبودن هاي حاج قاسم در چنين مجالسي عادت 

كنيم، اما مگر به اين سادگي مي شود؟
با خودم مي گويم چه مي شد اگر حاج حسين خرازي را هم 
در ميانه هاي مجلس مي ديدم يا حاج ابراهيم همت و مهدي 
باكري را.  اي كاش حاج احمد متوسليان در صف اول با مو و 
محاسني سفيد نشسته بود و با همان نگاهِ نافِذ پرجاذبه چشم 
به اطراف مي دوخت و با تبسمي دلنشين رهبر و مقتدايش 

را نگاه مي كرد. 
اين بزرگان نيستند ولي دوستان و همرزمان شان آمده اند تا 
جاي خالي شان را پر كنند. همه به عشق ديدار با رهبرشان 

آمده اند و براي ديدن فرمانده  لحظه شماري مي كنند. 
   پاي ركاب فرمانده

محفل با ياد و خاطره ش��هدا گره خورده، با تماش��اي چهره 
ميهمانان، آن صفاي باطن و سادگي ظاهر رزمندگان پيش 
چشمانت تداعي مي شود. رزمنده اي را مي بينم كه به تازگي 
از پياده روي اربعين آمده است، مي گويد: »خوشحالم پاداش 
اين ايام و پياده روي اربعين را امروز در ديدار با آقا مي گيرم.« 
به  رغم مويي كه سفيد كرده است همچنان خودش را سرباز 
رهبرش مي داند و مي گويد پاي ركاب فرمانده  مي ماند: »امروز 
خوشحالم اين زيارت نصيب ما شده. در پياده روي اربعين امام 
زمان مان را زيارت نكرديم و اينجا خدا قسمت مان كرده تا نايب 

ايشان را زيارت كنيم.«
حاج حسين سازور زودتر از س��اير ميهمانان رسيده و روي 
صندلي اش مي نش��يند. از او درب��اره حال و ه��واي ديدار با 
رهبري مي پرسم كه چنين پاسخ مي دهد: »پاسداري هرگز 
بازنشستگي ندارد و لفظ پيشكس��وت بهترين تعبير براي 
بچه هاي جبهه و جنگ است. خدا را شاكرم كه به ما توفيق 
حركت در مسير انقالب را داده است. زماني كه ما وارد جبهه 
شديم، آنقدر س��ن مان كم بود كه ريش نداشتيم و االن كه 
سن مان باال رفته ريش داريم و مو نداريم. )مي خندد( از آن 
روزها، سال هاي زيادي گذشته و ما ديگر مثل گذشته جوان 

نيستيم.«

سازور حركت در مسير انقالب را بركت امام خميني و شهدا 
و امام حسين)ع( مي داند و مي گويد هر دفعه كه به ديدار آقا 
مي آيد يك نيروي تازه مي گيرد و 40سال جوان تر مي شود. 
اين مداح اهل بيت)ع( جاي حاج قاسم و شهيد ابومهدي را 
در اين ديدار خالي مي داند: »شهيد سليماني خيلي نسبت به 
ملت ما حق دارد. اگر مردم ادبيات ايشان را باور كنند، خيلي 

چيزها عوض مي شود.«
فرماندهان عالي رتبه دفاع مقدس رديف اول نشسته اند، خط 
مقدم هنوز هم تحويل آنهاست. سپاهي و ارتشي در كنار هم 
نش��اني از اتحاد و قدرت نيروهاي نظامي را نشان مي دهند. 
جاي شهيد صيادشيرازي را در رديف اول تصور مي كنم و با 
خود مي گويم اگر او امروز در اين جمع بود، چه تصوير زيبايي 

از اين اتحاد ثبت مي شد. 
سردار جعفر اسدي، فرمانده لش��كر 33 المهدي در دوران 
دفاع مقدس با وجود اينكه سن و سالي از او گذشته همچنان 
باصالبت و اس��توار اس��ت؛ يكي ديگر از هم��ان مجاهدان 
خستگي ناپذير كه مثل دفاع مقدس عشق به خدمت و جهاد 
دارد. درباره ديدار امروز توضيح مي دهد: »بعضي از موضوعات 
قابل وصف نيس��ت، چون هر كدام از اين چهره ها را ما فقط 
در خاكريزها، رودخانه ه��ا و ميادين مين مي ديديم و ديدن 

دوباره شان پس از سال ها حال و هواي خاصي دارد.«
سردار اسدي ديدار با ولي امر مسلمين را عنايت ويژه خدا به 
او و ديگر همرزمانش مي داند و مي گوي��د، امروز جاي همه 

شهدا خالي است. 
چش��م كه مي چرخانم چهره هاي آش��ناي دفاع مقدس را 
مي بينم. همه خاكي و افتاده سر جاي شان هستند. مثل زمان 
جنگ همه در يك سنگر هستند، انگار سال هاست اين افراد 
را مي شناسم. بي هيچ تكلفي، بدون اينكه تو را بشناسند، گرم 

پذيرايت مي شوند. 
اينجا فقط مردانگي و غيرت موج مي زن��د. در جمع مردان 
بي غرور، احس��اس غرور مي كنم. آنها تعري��ف دوباره اي بر 
بهترين واژه هاي ادبيات كرده اند: »شجاعت«، »رشادت« و 
»مقاومت«. حاال نسل من با وجود اين فرماندهان، تصوير بهتر 

و كامل تري از اين واژه ها دارد. 
   قطعه اي از بهشت

حاج صادق آهنگران با آن س��وزِ صدا و با آن نواهاي عارفانه 
يكي از نمادهاي دفاع مقدس به شمار مي رود. ديدن جمال و 
شنيدن صدايش ناخودآگاه آدم را به سال هاي جنگ مي برد، 
به سادگي همان روزها و به خاكي بودن آدم هايش. حاج صادق 

آهنگران يادآور خاطرات خوبي براي همه  ماست. 
با ورودش به حس��ينيه، ناخودآگاه نگاه ها به سويش جلب 
مي شود. از همان جلوي در سالم و عليك ها با او شروع مي شود 
و هر چه جلوتر مي رود تعداد بيشتري از دوستان قديم دورش 
حلقه مي زنند. حاج صادق هنوز بين رزمندگان محبوب است. 
خودش هم با روي باز با همه برخورد مي كند. گذر زمان اگر 
چه ظاهر اين رزمندگان را تغيير داده ولي باطن شان همچنان 

مثل دهه60 صاف و ساده است. 
قرار است پيش از شروع سخنراني، حاج صادق آهنگران چند 
دقيقه اي مداحي كند. ش��نيدن صدا و هر كلمه اش، صدها 
خاطره را در ذهن زنده مي كند. به قدري دورش شلوغ است كه 
به راحتي فرصت هم صحبتي با او پيدا نمي شود. پس از اينكه 
تنها مي شود، جلو مي روم و مي گويم چند دقيقه اي با همديگر 
صحبت كنيم. خيلي گرم مي پذيرد و چند كلمه اي از ديدار 
امروز مي گويد: »هر ساله در هفته دفاع مقدس يك گردهمايي 
صميمانه و معنوي در محضر فرمانده و رهبر عزيزمان داريم و 
مثل هميشه از ايشان انرژي مي گيريم. آقا هميشه به مسائل 
اشراف كامل دارند و وقتي ما در زندگي با فراز و نشيب هايي 
مواجه مي شويم، با كالم ايشان قوت و قدرت تازه مي گيريم 
و به آينده اميدوار مي شويم. همچنين دوستان دوران دفاع 
مقدس را زي��ارت مي كنم و خاطرات تلخ و ش��يرين زيادي 

براي مان زنده مي شود.«
مسئول بخشي از هماهنگي ها با حاج صادق آهنگران است و 
آدم ها مرتب به كنارش مي آيند تا موضوعي را با او هماهنگ 

كنند. ديگر سخت مي شود او را تنها پيدا كرد. 
سردار غالمرضا سليماني، فرمانده سازمان بسيج مستضعفين 
را مي بينم كه روي صندلي اش نشسته است و براي ورود آقا 
انتظار مي كشد. نزديكش مي ش��وم تا از ديدار امروز بگويد. 
توصيفاتش زيبا و دلنشين است: »هر زمان براي ديدار با آقا 
به حسينيه حضرت امام مي آيم، انگار وارد قطعه اي از بهشت 
مي شوم. فرماندهان هشت سال دفاع مقدس نيز حس و حالي 
كاماًل بهش��تي پيدا مي كنند. اين احساس مشترك همه ما 
در اينجاست. يكي از روزهاي بسيار خوب و به ياد ماندني ما 

ديدارهاي هفته بسيج و هفته دفاع مقدس با رهبري است.«

   همدلي ارتش و سپاه
در وسط س��الن نيروهاي ارتشي و س��پاهي و انتظامي كنار 
هم نشسته اند. دقيق كه نگاه مي كنم چند جانباز را با ويلچر 
مي بينم. صندلي ها را برمي دارند تا جا براي ويلچرشان باز شود. 
سردار باللي يكي از جانبازاني است كه با ويلچر آمده و بيشتر 
دوستانش با ديدن او، نزديكش مي شوند و رويش را مي بوسند. 
لبخند مهرباني بر لب دارد و دنبال بهترين جايي اس��ت كه 
بتواند آقا را از زاويه بهتري ببيند. وقتي مي گويد سالي يك 
بار در چنين جمع هايي دوستان را مي بينيم و خاطرات مان 
زنده مي شود، چش��مانش برق مي زند. هنگامي كه توضيح 
مي دهد اين ديدارها الفت و محبت  بين رزمندگان را افزايش 
مي دهد، مي توان به خوبي متوجه اين الفت و محبت شد، به 
ويژه وقتي ياد دوستان شهدايش زنده مي شود، برايش ارزش 
زيادي دارد: »شهيد علي هاشمي، حاج قاسم سليماني، شهيد 

همداني، شهيد حجازي رفقايم هستند كه جاي شان در اين 
جمع خالي است.«

نزديك يكي از رزمندگان نيروي دريايي ارتش مي روم و سر 
صحبت را باز مي كنم تا او هم از ديدار امروز و احساسش بگويد: 
»براي يك سرباز بسيار ارزشمند اس��ت مورد توجه و لطف 
فرمانده اش قرار بگيرد. اين بزرگ ترين هديه يك فرمانده به 
سربازش است. ما دريايي ها به فرمانده با عنوان ناخدا هم نگاه 
مي كنيم؛ كسي كه مسيرش،  مسير آرامي نيست و بايد مسير 

متالطمي را به درستي طي كند.«
يكي ديگر از ميهمانان در زمان جنگ جزو فرماندهان لشكر 
25 كربال بوده. سراپا شوق و شور اس��ت و براي ديدار رهبر 
معظم انقالب لحظه  شماري مي كند: »نيمي از آرزوهاي همه 
شيعيان زيارت امام زمان)عج( است اما چون توفيق زيارت امام 
زمان)عج( را نداريم، تمام اميدمان زيارت نايب ايشان است.«

سر صحبت كه باز مي شود، خاطرات زيباي گذشته در ذهنش 
پررنگ تر مي شود: »زمان جنگ در لشكر25 كربال حضرت 
آقا را زيارت كرديم. روزه��اي پاياني جنگ بود و آن زمان آقا 
رئيس جمهور بودند. پس از آن ديدار هر چه گذشت، عطش ما 
براي ديدن شان بيشتر شد. آرزويم اين است آن روزي كه آقا 
پرچم را به صاحب الزمان)عج( مي سپارد، همچنان در ركاب 

ايشان باشم.«
يكي از رزمندگان نيروي هوايي ارتش با لباس فرم زيبا، آرام 
و متين روي صندلي اش نشسته و منتظر ورود آقاست. برايم 
تعريف مي كند كه زمان جنگ در تبريز بوده و با شروع دفاع 
مقدس همراه ديگر خلبانان مشغول دفاع از كشور مي شود: 
»نيروي هوايي ارتش در دفاع مقدس ش��هداي زيادي داد و 

نقش زيادي در دفاع از كشور داشت.«

كمي كه از جنگ صحب��ت مي كند، ياد رفقاي ش��هيدش 
مي افتد: »اي كاش شهيد اردس��تاني هم امروز اينجا بود. او 
هم گرداني و از نزديك ترين رفقايم بود. ش��هيد علي اقبالي 
و شهيد بربري هم بودند. آن روزها همه باهم از كشور دفاع 

مي كرديم.«
در كنار رزمن��دگان دفاع مقدس، چهره ه��اي هنري هم به 
حس��ينيه  آمده اند و به دنبال جاي ش��ان مي گردند. محمد 
خزائي به عنوان رئيس سازمان سينمايي يكي از ميهمانان 
امروز است. خزائي هم همچون ديگر ميهمانان براي ديدار 
امروز ش��وق و هيجان دارد: »طبيعتاً چنين ديدارهايي چه 
مدت زيادي از آن گذشته باشد يا زمانش تازه باشد، باز آدم 
براي حضور در آن عطش دارد. معتقدم در كنار اس��تفاده از 
صحبت ها و گفت وگوهاي ايشان، انرژي خوب و مثبتي در 

زندگي مان جاري مي شود.«

   دغدغه هاي فرهنگي آقا
خزائي به خوب��ي با عالئق و دغدغه ه��اي فرهنگي رهبري 
آشنايي دارد: »حضرت آقا ديدارهاي زيادي با هنرمندان دارند 
و اينجا هم هنرمندان زيادي از حوزه هاي مختلفي هستند. 
حضرت آقا بيشترين دغدغه شان، دغدغه هاي فرهنگي است 
و خودشان مي گفتند شب ها هميشه ذهن شان درگير مسائل 
فرهنگي است. در دنيا كمتر رهبري را با چنين نگاه فرهنگي 
ديده ايم. اگر در مس��ائل فرهنگي كوتاهي ديده مي شود، از 

مديران و مسئوالن اين حوزه است.«
ابوالقاسم طالبي از كارگردانان سينماي كشور نيز در اين جمع 
حضور دارد. نزديكش مي شوم و پس از سالم و احوالپرسي 
مختصر، ب��اب صحبت را ب��از مي كنم. روزهاي س��ختي را 
پشت سر گذاشته و حاال با حضور در اين جمع آمده تا از باِر 
غصه هايش كم كند: »از زمان كرونا اتفاقات تلخي برايم افتاد 
كه يكي از آنها شهادت برادرم از كادر درمان بود. همچنين 
نديدن حضرت آقا از نزديك نيز براي مان سخت بود. االن به 
اين ديدار هم راضي نيستم و دوست دارم از نزديك تر با ايشان 
صحبت كنم. اميدوارم خدا تدبيري بفرمايد تا ما از نزديك آقا 

را ببينيم و براي كارهاي مان انرژي داشته باشيم.«
نيم ساعت مانده به آمدن آقا، جمعيت نظم خودش را پيدا 
مي كند. احوالپرس��ي و خوش و بش ها تمام مي شود و همه 
روي صندلي هاي شان مي نش��ينند. حاج صادق آهنگران 
شعاري را كه زمان تشريف فرمايي آقا بايد گفته شود، مرور 
مي كند. رأس ساعت11 انتظار حاضران به پايان مي رسد و 

رهبري وارد مي شوند. 
لحظه خاص و هيجان انگيزي است. همه بلند مي شوند و شعار 
مي دهند. تجربه چنين لحظه اي، يكي از خاص ترين لحظات 
زندگي هر شخصي است. آدم سبك مي شود و چيزي ميان 
سينه اش مي خواهد پرواز كند! پرواز در جمع عاشقان تجربه 
زيبايي است. شايد حاال كمي بهتر حال رزمندگان جبهه ها را 
در كنار فرمانده شان درك كنم. ديدن فرمانده و مقتدا ي مان 

روحم را تازه مي كند. 
  سوز نواي حاج صادق آهنگران

آقا در جايگاه مخص��وص به ابراز محبت ميهمانان پاس��خ 
مي دهد و بعد همه سراپا گوش مي شوند، پس از قرائت قرآن، 
حاج صادق آهنگران پشت تريبون مي رود تا مثل سال هاي 

جنگ چند دقيقه اي مجلس را عطرآگين كند. 
لحظه زيبايي است، به ويژه آنكه حاج صادق يكي از شعرهاي 
زمان جنگ را به روز كرده و مي خواهد با همان لحِن آشناي 
هميش��گي اش بخواند. صداي حاج صادق تمام سالن را پر 
مي كند و ميهمانان را به خاطرات ماندگار گذش��ته مي برد. 
شايد ياد دوستان شهيد در ذهن ش��ان زنده مي شود و يك 
بار ديگر خودش��ان را در شلمچه، فكه، دوكوهه و خرمشهر 

مي بينند. 
نواي حاج صادق آدم��ي را از زمين جدا مي كن��د: »باز هم 
آمده ايم از شهدا ياد كنيم/ دو سه خط مرثيه را از جگر آغاز 

كنيم« حاج صادق آهنگران مي خواند و دل ها را با خودش 
همراه مي كند. سوز صدايش حس عجيبي به آدم مي دهد. 
براي من كه زمان جنگ را تجربه نكرده ام، اين صدا و اين نوا، 
مثل يك فيلم، تمام ديده و شنيده هايم را از جبهه ها جلوي 

چشمانم مي آورد. 
اوج مداحي حاج صادق آهنگران به بيتي در رثاي حاج قاسم 
برمي گردد: »دشمنان گر چه سليماني ما را كشتند/ آن عزيز 
گل كرماني ما را كشتند« شعر كه به اينجا مي رسد، دل ها را 
بدجوري مي سوزاند. همان حس فراق و دلتنگي دوباره زنده 
مي ش��ود. صداي گريه جمعيت تمام فضاي حسينيه را پر 

مي كند و با خودش سوز عجيبي مي آورد. 
چشم ها اشك باران مي شود و مي بارد. حاج قاسم كجايي كه 
دوستانت دلتنگت هستند، حاج قاسم سليماني چقدر جايت 
امروز خالي اس��ت. اگر امروز در اين جمع بودي، همچو ماِه 
مجلس مي درخشيدي و دوستانت به استقبالت مي آمدند 
و گرد تو جمع مي شدند. حاج قاس��م نبودنت چه درد و داغ 
بزرگي اس��ت كه هنوز بر دل هاي مان تازگي مي كند. كاش 
امروز بودي و تو را از نزديك مي ديديم. كاش بودي و همان 
تبسم هميش��گي ات را نثارمان مي كردي و براي ما همان 
يك لبخند پدرانه و مهربانانه كافي بود تا وجودمان را لبريز 

از مهر كند. 
كمي بعد سينه زني شروع مي شود و حاج صادق با خواندن 
ش��عرهاي زمان جنگ، زيباترين خاطرات را زنده مي كند: 
»س��وي ديار عاش��قان رو به خدا مي رويم/ بهر والي عشق 
به كربال مي رويم«، جمعيت با ن��واي حاج صادق همراهي 
مي كند. فضاي حسينيه امام خميني شور و حال خاصي پيدا 
كرده است. همه بر سينه مي زنند و شعر را زمزمه مي كنند. 
چش��مانت را كه ببندي يك لحظه خودت را در جبهه و در 

ميان رزمندگان تصور مي كني. 
ياد شب عمليات، ياد ش��ور رزمندگان هنگام عمليات، ياد 
مناجات هاي شان و خلوص و پاكي ناب شان مي افتي. كجا 
ديگر مي توان چنين آدم ه��ا و چنين جمع باصفايي را پيدا 
كرد. دل آدمي با شنيدن زمزمه جمعيت تازه مي شود: »اي 
لشكر صاحب زمان آماده باش آماده باش/ بهر نبردي بي امان 
آماده باش، آماده باش« و در پايان مداحي جمعيت يك صدا 

»هيئت منا الذله« سرمي دهند. 
   تأكيد بر اهميت درست روايتگري

پس از گزارش سرلش��كر محمد باقري، رئيس س��تاد كل 
نيروهاي مسلح، حضرت آقا سخنراني اش را شروع مي كنند. 
ايشان موشكافانه تحليل هاي شان در رابطه با دفاع مقدس و 
وضعيت كشور در آن سال ها را ارائه مي دهند. چند نكته در 
صحبت هاي رهبري بسيار مهم و حائز اهميت است. وقتي 
كه ايشان از اهميت درست روايتگري و آگاهي نسل جوان 
نسبت به هشت سال دفاع مقدس صحبت مي كنند، به خوبي 
مي توان به عمق توجه رهبري نسبت به اين مسئله پي برد: 
»بايد به گونه اي عمل كرد كه معرفت و آگاهي به حقايق دفاع 
مقدس به عنوان برهه اي درخشان و تأثيرگذار، به طور مستمر 
افزايش يابد و نسل كنوني از واقعيات و حقايق آن دوران آگاه 
شود كه تالش در اين زمينه توقعي جدي از پيشكسوتان دفاع 

مقدس و متوليان اينگونه مسائل است.«
تأكيد دوباره رهبر معظم انقالب بر روايتگري و آشنايي نسل 
جوان با مفاهيم عميق دفاع مقدس، نشاني از دغدغه هاي 
ايشان در اين زمينه دارد: »هنگامي مي توانيد از نتيجه  كار 
خود در روايتگري دفاع مقدس احس��اس رضايت كنيد كه 
نوجوان دبيرستاني و جوان دانشگاهي با همان چشمي كه 
شما به دفاع مقدس نگاه مي كنيد، به مسائل آن بنگرد و همان 

برداشت را داشته باشد.«
صحبت هاي پاياني رهبري در مورد تالش دشمنان براي انكار 
فرازها و اوج هاي دفاع مقدس و بزرگنمايي برخي نقاط ضعف 
احتمالي و توجه به روايت هاي دروغ دشمنان در مورد دفاع 
مقدس و انقالب اختصاص دارد. با پايان يافتن صحبت هاي 
ايش��ان، جمعيت همچون اول جلس��ه به پا مي خيزد و با 
شعارهايش ارادت و وفاداري  را به فرمانده  اش نشان مي دهد. 
به ميهمانان كه به س��مت در خروجي حس��ينيه حركت 
مي كنند، نگاه مي كنم. آن انرژي و حاِل خوبي را كه در ابتداي 
جلسه از آن سخن گفته بودند، حاال در چهره شان مي بينم. 
همه ب��ا چهره هايي باز و گش��اده از همديگ��ر خداحافظي 

مي كنند. ديدار آقا روحي تازه در وجودشان دميده است. 
مراسم تمام مي شود اما رسم مريدي و مرادي، عشق رزمنده 
به فرمانده اش و سربازي تحت امر ولي امر مسلمين براي عزت 

و سربلندي ايران و جهان اسالم تمامي ندارد. 

حاشيه نگاری »جوان «  از ديدار پيشکسوتان  و فرماندهان دفاع مقدس  با رهبر معظم انقالب

اینجاعطراماموشهداتازهمیشود
اوج مداح�ي ح�اج ص�ادق آهنگ�ران به 
بيت�ي در رثاي ح�اج قاس�م برمي گردد: 
»دشمنان گر چه س�ليماني ما را كشتند/ 
آن عزيز گل كرماني ما را كش�تند« شعر 
كه به اينجا مي رس�د، دل ه�ا را بدجوري 
مي س�وزاند. همان حس فراق و دلتنگي 
دوب�اره زن�ده مي ش�ود. ص�داي گري�ه 
جمعي�ت تم�ام فض�اي حس�ينيه را پر 
مي كند و با خودش سوز عجيبي مي آورد

انگار سال هاس�ت اين افراد را مي شناسم. 
بي هيچ تکلفي، بدون اينکه تو را بشناسند، 
گرم پذيرايت مي شوند. اينجا فقط مردانگي 
و غي�رت م�وج مي زن�د. در جم�ع مردان 
بي غرور، احساس غرور مي كنم. آنها تعريف 
دوباره اي بر بهترين واژه هاي ادبيات كرده اند: 
»ش�جاعت«، »رش�ادت« و »مقاوم�ت«. 
حاال نس�ل من با وج�ود اي�ن فرماندهان، 
تصوير بهتر و كامل تري از اين واژه ها دارد
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