گردان مقداد -قطعهی یکم

راهکار شهادت

ما خودمان به مقداد میگوییم برایمان دعا کند
مس�اعدت جمهوری اسلامی به مقاومت
تنها از بعد مش�ورت نظامی نیس�ت .ما در
جایجای این جبه�ه ب�ه کار فرهنگی نیز
مشغولیم که در این حوزه ،نقش یک انسان و
یک سازمان برجستگی ویژه دارد .انسانش
احسان محمدحسنی است و سازمانش هم
اوج .فیالمثل «ش�ب آفتابی» که تجمیعی
بدیع از هنره�ای هفتگانه اس�ت و مکرر
در شهرهای مختلف کش�ور عزیزمان اجرا
ش�ده ،چندی پی�ش با ن�ام زیب�ای «ارض
الش�مس» در زینبیهی دمشق روی صحنه
رفت و الحمدهلل با استقبال خوب سوریها
مواجه ش�د .گویا در عراق هم در قرار است
بر پاش�نهی همی�ن هنر متعه�د بچرخد و
دیر نیس�ت که احس�ان محمدحس�نی و

همس�نگرهای دیرینهاش که بیست سال
پیش برای تهی�هی پنجاه ت�ا کبوتر جهت
مشایعت تماش�اییتر پیکر ش�هدا به گیر
و گ�ور خ�ورده بودن�د ،در صحن و س�رای
مس�جداالقصی هنرآفرینی کنند .در سفر
اخیرم به سوریه ،جوانی خوشسیما را دیدم
که از بازوهای فرهنگ�ی ایران در منطقهی
مقاوم�ت بود و ش�گفتا! ب�رادرش از جمله
شهدای واالمقام مدافع حرم ،یعنی شهید
عبدالصالح زارع .من دوازده سال پیش در
فکه و در ی�ک ظهر دلربای عاش�ورا برای
دقایقی دمخور بودم با این ش�هید و حاال از
همان گوشت و پوست و اس�تخوان ،جوان
رشید دیگری و در فکهی دیگری ،همچنان
ذیل پرچم مقاومت مش�غول خدمت است.
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باید قدردان احسان محمدحسنی بود بابت
مجاهدت فرامرزیاش که به خوبی توانسته
از امکانات و اختیارات اوج در جهت تحبیب
قلوب بنیآدم مقاومت استفاده کند .آنچه
باعث شد آقااحسان در دل سردار بیغروب
دلها خوشنش�ینی کند ،همین افق باالی
مدیریت این رفیق شفیق است که ایران و
جهان اسالم را با هم میبیند .آری! سرشار
از برکت بود سفر شام برای حقیر به خصوص
اینکه مس�بب آش�ناییام با #مقداد شد.
شیربچهای از اسالمشهر که البته در سوریه
علاوه بر مس�ئولیت نظام�ی ،در عرصهی
فرهنگی هم به درخشش مشغول است .به
عمرم مثل مقداد ندیدهام .خاطرهها دارم از
این مدافع غیور ح�رم .در یک هفتهای که

این توفیق را داشتم تا با او باشم ،فقط یک
بار با تحکم گفت« :اینجا س�یگار نکش!»
ش�ب جمعهای بود و قرار ب�ود برویم دعای
کمیل بچهه�ای باال .عجب کمیل�ی بود که
حتی از من آلوده هم اشک گرفت .جماعت،
جاماندهه�ای کاروان ش�هادت بودن�د ت�ا
ما خیل�ی هم از چم�ران و صی�اد و خرازی
اس�طورههای انتزاعی نس�ازیم .جماعت،
خود چم�ران و صیاد و خ�رازی بودند .آخر
دعا از کمیلخوان محفل التماس دعا کردم.
درآمد« :م�ا خودمان به مق�داد میگوییم
برایمان دعا کند!» مقدادی که وقتی ازش
راهکار ش�هادت را پرس�یدم ،متحیر شدم
از جواب متفاوتش« :فرمان�دهات باید از تو
رضایت محض داشته باشد!»

