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تقدیم به روح بلند و ملکوتی شهید واالمقام امیر حاجامینی

زندگی زیباست اما

این تنها تصویر یک شهید نیست؛ تفسیر لحظهی شهادت همهی شهیدان است
محمدمهدی س�اکنی :نگاه کنید! خ��وب به این عکس
نگاه کنید! وقتی #اهلل ب��ه مجاهدی #پناه بدهد ،حاصلش
میشود همین آرامش! همین #آرامش که از تالطمها رها
ش��ده و در آغوش محبوبش آرام گرفته! از هیاهوی ش��هر
گریخته و ح��اال دیگر صدای رگبار تی��ر و زوزهی خمپاره
هم اذیتش نمیکند! غبار غفلت مش��غلههای خیابان��ی را از تن زدوده تا در
شلوغیهای خط مقدم شلمچهی کربالی پنج #سکوت و #تنهایی را دریابد!
از #خون بگذرد و #خدا را بیابد! چه شهیدی! چه عکسی! چه سکینهای! چه
آرامشی! انگار از همه چیز بریده تا رگهایش در مقتل عشق راحتتر بریده
شوند! تنش #زخم برداشته و جانش #آرام گرفته! مبهوت تماشا و غرق در
دیداری است که برایش جان شیرین سپرده! چشمانش را بسته ،اما از خوابی
پریشان پریده و راضی اس��ت از این بیداری ابدی! از این وصال زالل! از این
شوق دائم! شهید زیسته و شهید پر کشیده! اهل شهود بوده و الیق مالقات
شده! آرامش نگاه چشمان بستهاش ،خبر از رازی نهفته دارد! همان رازی که
در گوش همهی شهدا گفتهاند ،همهی ش��هدای تاریخ؛ از اصحابالحسین
گرفته تا مدافعان ح��رم« :کمالاالنقطاع» مقدم بر «نظرها الیک» اس��ت!
بیحس��اب و کتاب به این #بهجت نرسیده؛ اش��کها ریخته این چشمان
آرامگرفتهاش! بیصدا باریده و خوانده« :الهی و الحقنی بنور عزک االبهج».
ما اگر بر جراحت تنت #گریه میکنیم ،از بیخبری و شاهد نبودن و شهید
نشدن خودمان است .ما باید به دوریمان از درد فراقی که تو داشتی و خود
حسش نمیکنیم و به این طول طریق #زار بزنیم و #اشک بریزیم! وگرنه تو
که با این زخمها جان سپردی و جان گرفتی از جانان! در شرح همین تمثال
شهیدانه اس��ت که فرمودهاند« :ش��هدا در قهقهی مستانهشان و در شادی
وصولشان عند ربهم یرزقوناند».
تو را حی و حاضر کنار خودم میبینم که آرام در گوشم زمزمه میکنی« :و أن

الراحل الیک قریب المسافئ؛ همانا مسافر بهسوی تو ،مسافتش نزدیک است».
از دوری خودم و از نزدیکی مسافت ،در میان #خوف و #رجا هروله میکنم!
ای شهید! به آرامش صورتت که نگاه میکنم ،از حیرانی وجودم میترسم اما
وقتی به کشمکشهای درونیات به هنگام نوشتن وصیتنام ه فکر میکنم و
به عاقبتت مینگرم ،به یک چیزهایی #امیدوار میشوم .همانطور که خیالم
میان این خوف و رجا #پرس��ه میزند ،باز به صورتت ن��گاه میکنم .از خود
میپرسم چه شد که شیرینی شهد شهادت را چشیدی! وقتی سید شهیدان
اهل قلم میگوید« :گردش خون در رگهای زندگی شیرین است اما ریختن
آن در پای محبوب شیرینتر است» تصویر تو در یادم نقش میبندد .با خودم
تکرار میکنم« :و نگو شیرینتر! بگو بسیار بسیار شیرینتر است!»
فقط عاشقان واقعی شبیه معشوق میشوند .لبهای خشکیده ،فرق شکافته
و محاسن به خون خضاب شدهات ،گواه شدت عشق پاک تو است .هنیئا لکم
یا اصحابالحسین .همچون تو کم نبودند آنها که با تکتک اعضا با موالی
شهیدشان مواسات کردند .بیسبب نیس��ت که حججی سر در راه معشوق
میدهد و مقطعاالعضا میشود .بیحساب نیست که هزار و سیصد و هشتاد
سال بعد از واقعهی عاشورای ش��صت و یک هجری قمری ،دست علمداری
دیگر بر زمین داغ عراق میافتد و باقی پیکرش هم اربا اربا میش��ود« :و من
ت اهلل واهلل رئوف بالعباد» آری! خدا با
الناس من یش��ری نفس��هابتغاء مرضا 
آفریدن چنین مردانی ،هم حجت را بر ما تمام کرده و هم رأفت خود را نشان
داده است .خدا میخواهد عش��اق واقعی را به خلق خود نشان دهد و بگوید
اینان «منالناس» و از میان شمایند؛ افسانه نیستند .خدا اینگونه #دلسوز
و #رئوف است به بندگانش .خدایا! ما را با ماندن تا پایان این مسیر ،به #شکر
موفق دار.
نگاه کنید! خوب به این عکس نگاه کنید! این تنها تصویر یک شهید نیست؛
تفسیر لحظهی شهادت همهی شهیدان است...

