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چشــم بیــدار
حق :نمیدانستم دست به قلم هم هست .برداشته مرا آدم حساب کرده شهادت میدید .اساس�ا مدافع حرمیها فقط به این امید میخوابند که
و یک نامهی مطول نوش�ته ،با ذکر خاطرات شیرینتر از عسل سفر شام خواب شهادت را ببینند و فقط به این امید بیدار میشوند که تا ساعاتی
و نیز این تذکر ک�ه مبادا نوش�تههای حق ،دل رزمندهه�ا را خالی کند :دیگر هنگامهی شهادتشان فرا برسد .برای مدافع حرمیها هر روز «روز
«حرف حسابت را بدون اهانت بر کاغذ جاری کن!» قبلترش حضوری به عرفه» اس�ت اما اول و آخر همهی تمنایش�ان از حضرت حق ،اتصال به
حقیر گفته بود که بچههای اینجا با طنزهایت؛ چه «خاطرات هاش�می» سید و ساالر شهیدان است؛ به واس�طهی فیض عظمای شهادت .فردای
و چه «به گزارش بیبیس�ی» مکرر خندیدهاند و روحی�ه گرفتهاند و با آن شب تماش�ایی ،در مسیر برگش�ت از حلب به دمش�ق ،مقداد به من
دلنوشتهایت بارها اشک ریختهاند و با یادداشتهایت به ویژه آنها که گفت« :در تم�ام آن جبهههای نقش�هی روی دیوار که دی�دی ،اقال یک
در دفاع از قالیباف در برابر بیاخالق�ی پایداریها بوده ،همنظر بودهاند .رفیق شهید جا گذاشتهام .به این نان و نمکی که با هم خوردهایم ،قسمت
به این شدت باورم نشد؛ تا آن شب که با مقداد رفتیم پیش شیربچههای میدهم که از پدرت مصرانه شهادت مرا نیز بخواهی» .آری! مقداد بیدار
سنگر شمالی حلب .جاماندههای از ش�هادت .قرار بود شام مهمانشان بود و من توهم زده بودم که خوابیده .تصحیح کنم :خواب حرام اس�ت بر
باش�یم که تا نزدیکای نماز صبح ،گپ و گفتمان به درازا کشید .آنها از چشم مدافعان حرم .خدا بیضایی و حسنعبداهلل و مقداد را بیدار آفریده
سیاست میپرسیدند و من از مقاومت .آنها از نوشتههای من میگفتند و بیدار نیز به شهادت میرس�اند .بچههایی که من دیدم ،خواب شهادت
و من از تأثیر مجاهدت خودش�ان بر ازدیاد ایمان و ارادهی اصحاب هنر .را نمیبینند ،بلکه هر لحظه و در بیداری محض ،صحرا به صحرا و دشت
از بس کم و کیف محور جنگ را جویا شدم که در نهایت ،یکیشان رفت به دش�ت و کوه به کوه ،مجنونوار دنبال لیالی شهادت میگردند .خوب
پای نقشه و بنا کرد توضیح که چی به چی هست و کجا به کجا .مقداد که که به عرفهی صدر اسالم نگاه کنی ،بیضایی و حسنعبداهلل و مقداد را هم
خدای این توضیحات بود ،تخت گرفته بود خوابیده بود .در همان حالت در کنار جبلالرحمه میبینی .خداوند این بچهها را از ازل ،نوکر عقیلهی
خواب ،عکسی ازش گرفتم که کاش میشد منتشرش کنم .داشت خواب بنیهاشم خلق کرده است؛ به شهادت پیج مقداد...

