تقدیم به همهی شهدای موفرفری از صدر اسالم تا صدر انقالب

فرهاد اکبر

این هم پیام شهیدان است که شلوار لی را با چفیه ست کن و خودت را در چهارچوب هیچ جناحی محدود نکن
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این تصویر به درجهی رفیع شهادت رسیدهاند و هر
دو هم در ی�ک روز و در یک جا و در ی�ک عملیات.
هم فرهادنصی�ر قرهچهداغی و هم اکب�ر قدیانی از
جمله شهدای یوماهلل دهم اردیبهش�ت شصت و یک در جادهی
اهواز به خرمشهرند .از قضا اینجا هم «لب کارون» است و «چه
گلبارون» است و چند تا نقطهچین .ش�اید هیچ کدام از این دو
شهید هنگام گرفتن این عکس نمیدانس�تند که به زودی برای
آزادسازی شهری در همین حوالی الجرم باید از بادهی دلربای
شهادت جرعههای نور علی نور بنوشند .شاید هم میدانستند.
هیچ چیز قطعی نیس�ت .آنهایی که عادت کردهان�د هر روز به
قطعیت چند تایی حکم برای این و آن صادر کنند ،خوب بدانند
که حتی این جملهی «هیچ چیز قطعی نیست» هم قطعی نیست.
اذن بدهیم که آدمها خودشان باشند و هرگز مجبور نشوند نقش
بازی کنند .خوب نیس�ت مجری تلویزیون در جام جم یک جور
حجاب داشته باشد و در پیج اینستاگرامش جور دیگر .پیام شهدا
این هم هس�ت که مبادا به بهانهی حفظ هوی�ت ،لطمه به حریت
آدمی بزنیم .بارها نوش�تهام که طعنهی «حجاب اجباری» ابدا به

جمهوری اسالمی نمیچس�بد و یک نیمنگاه همراه با انصاف به
کوی و برزن کفایت میکند برای اینکه بفهمیم فیالواقع این نوع
مرموزی از «بیحجابی اجباری» اس�ت که دارد تحمیل میشود
به خانمهای ما .با این همه قابل کتمان نیس�ت که جماعتی از ما
گاه عزم خود را جزم میکنیم تا به مفاهیم عالیه از قبیل شهادت
نگاه کانالیزه داشته باشیم .این در حالی است که به قول دوست
نازنینی ،شهدا از فرط معمولی بودن ویژه بودند و از شدت ساده
بودن خاص بودند .فاجعه است اینکه از همسر شهید بخواهیم در
جای جای مصاحبه ،فضیلتهای موهوم برای شهید بتراشد .چهل
سال عکس شهدا را در حال جنگ در فکه و شلمچه و اروند و فاو و
ارتفاعات اهللاکبر کار کردیم و خدا از ما قبول کند؛ اینک موسم آن
است که اندکی هم شهدا را به عرصهی زندگی برگردانیم .شهید
فقط در آسمان سوسو نمیزند .این احراری که ما میشناسیم ،در
همین زمین هم ستارهاند .حاال چهار تا با موی صاف و یکی کچل و
چند تا هم فرفرهمو .اینها مهم نیست .مهم این است کاری کنیم
که در ذات اوالد آدم ،انقالب رخ دهد .نه به اجبار بلکه به اختیار.
مخلص کالم اینکه هر کجا حریت را محدود کنیم ،به همان اندازه
به اسارت نزدیک و از شهادت دور شدهایم.

