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ما به #پاییز رسیدهایم و تو در کوچههای بهشت با شکوفههای #بهار قدم میزنی

نگاه کن سردار

عطیه قربانی :ش�اید خ�ودت بهتر از م�ن بدانی که
چقدر عاشق این عکس�م .صادقانه بگویم؛ به زینبت
#حس�ادت میکنم ،آنقدر که در این دنیای موازی،
خودم را به جای او #تص�ور میکنم؛ به جای او در این
عکس! وه که در یک صبح س�رد پایی�زی ،قدم زدن
شانه به شانهی تو چه آرامش�ی دارد .حرفهای پدر -دختریمان
تمامی ندارد اما باز #سکوت میکنیم و غرق در #رؤیا میشویم .ما
برای فهمیدن اسرار #عشق نیازی به #سخن نداریم .من آنقدر در
تار و پود غم دوری از تو ،موهایم را بافتهام که در هر #قدم میدانم به
چه میاندیشی .با افتادن هر برگ قرمز از درخت ،تو به یاد سرخی
خون اللهها میافتی و من ب�ه یاد خون دل خوردنه�ای خودم در
نبودنت .با هر ص�دای خشخش برگها زی�ر قدمهایمان ،صدای
شکس�تن شیش�ههای خانهای که روی س�ر اهالیاش خراب شد،
در گوش ت�و میپیچد و صدای جی�غ بچهها موقع شکس�تن دیوار
صوتی در گوش من .با قارقار هر کالغ ،تو به یاد غرش جنگندههای
آمریکایی میافتی که بر سر کودکان شام #بمب میریختند و من به
ش�ومی روزی فکر میکنم که دیگر نتوانم صدایت را بشنوم ...هان
ای س�ردار! تو آن بزرگمرد هنوز هم زندهای هستی که خانهات از

#فکه و #ش�لمچه تا بلندیهای جوالن #ادامه داشت و خانوادهات
تمام مظلومان عالم بود و زندگیات سراسر جبهه و جهاد ...به درازای
یک عمر ،چشمهایت از بیخوابی رنگ باخته بود و کفش هیچوقت
از پایت در نمیآمد؛ بیخود نبود که در بیابانها و دشتها و صحراها
و نینواها و کربالها -چه چهار و چه پنج -همیش�هی خدا به دنبال
#شهادت میگشتی ...گمشدهی تو آشیانهای بود آنسوی دجله...
تو جزیرهای را طلب میکردی پر از نسیم روحبخش آقامهدی ...پر
از سوسوی چشم همت ...آمیخته با خندههای خرازی ...و #مجنون
نام دیگر تو بود ...حاجقاسم! انگار وجود ما را با رنج سرشتهاند؛ من
رنج فراق تو را به دوش میکشم؛ همچنان که تو رنج جنگ را از دوش
انسانها برمیداشتی ...آری! تو خود این #رنج را پذیرفته بودی تا
سبکبار و سبکبال #گنج را در جای دیگری جستوجو کنی؛ جایی
که #باکری باشد و #کاظمی هم! عطر علقمه باشد و قایق عاشورا هم!
نگاه کن سردار! سوگند به خدایی که تو را #شهید آفرید ،آرامشت
برخاس�ته از قلبی سرشار از #یقین بود و ش�انههایت تکیهگاه امن
من ...تکیهگاه امن همهی پروانهها و همهی دلسوختهها ...تو خوب
قدم میزدی؛ آهسته و پیوس�ته ...تو با همین قدمها به بهشت ،به
ابدیت ،به انتهای افق ،به #خدا رس�یدی ...از روز تولدت در بیستم

اسفندماه سال سی و پنج ،لحظهی ش�هادت طوالنیات شروع شد
تا س�یزدهم دیماه س�ال نود و هش�ت که به وصال رس�یدی ...تو
شهید بودی ،ش�هید هستی و ش�هید خواهی ماند ...سردار! بعد از
تو ،داغت تمامشدنی نیس�ت؛ زخم جدایی از تو ،حفرهای بزرگ در
قلبم -در قلب همهی ما -نش�انده که پرش�دنی نیست .بیتو نفس
کشیدن س�خت اس�ت؛ آنقدر س�خت که انگار فقط چند ثانیه از
شهادتت گذش�ته! صد س�ال دیگر هم که بیاید ،قصه همین است؛
انگار فقط چند لحظه از شهادتت گذشته! هیهات حاجقاسم! خاک
تو هرگز سرد نمیش�ود ،چرا که خون تو انش�عابی از خون مطهر و
پاک سیدالش�هدا بود« ...ما ملت امام حسینیم» چرا که سردارمان
تویی و همهی هویتمان هم ...از تو تمنا میکنم ،خواهش میکنم،
التماس میکنم که بار دیگر #پدران�ه نگاهم کنی ...من به قدم زدن
با تو چنان #احتیاج دارم که روز به خورش�ید و شب به ماه ...سالم
مرد آخرالزمانی خیمهی ثاراهلل ...السالم ای سردار سپاه اباعبداهلل...
تمام هستی ،حرم آلاهلل است؛ تو مدافع حریم همهی زمینها بودی
و همهی آسمانها ...تو شهید دفاع از #آدم بودی؛ نشان به این نشان
که #شیطان اعتراف کرد به ریختن خون پاک و مطهر تو در فرودگاه
بغداد ،رأس ساعت یک و بیست دقیقهی بامداد...

