#بهمن

حق :کش�تند غربزدهها خودش�ان را ک�ه بهمن را از چش�م ما
بیندازند؛ ندانستند که ما پوستکلفتترین اوالد آدمیم! رفتهاند
غرب و با پول مردم غربس�تان ،روزهای فرد به عبای خمینی گیر
میدهن�د و روزهای زوج ،صفحه پشتس�ر عمام�هی خامنهای
میگذارند؛ نمیفهمند که ما سوای مسلمین عصر مسلمیم! عمری
سفسطه کردند دربارهی «آب و برق مجانی» و لهجهی بهمنی امام و
حتی این را هم گفتند که روحاهلل فقط قبرستانها را آباد کرد! اشاره
داشتند به ش�هدایی که متولد بهمن بودند و شهید اردیبهشت!
خواس�تند ما تیر طعنهها را بش�نویم و زخم روزگار را بچش�یم و
عاقبت ،یکروز ،یکجا کم بیاوریم! به منافقهایی که زیر سیبیل
صدام تا کرمانشاه آمدند و آنهمه جنایت کردند ،هیچ نگفتند که
هیچ؛ همخط رجوی ،صیاد مظلوم مرصاد را زدند! تس�خیر النهی
خصم را دور از مدنیت خواندند و کودتای بیست و هشت مرداد را،
آنهم علیه دولت قانونی یک پیرمرد کراواتی درز گرفتند! مظهر
تناقض ،همین غربزدهها هس�تند که اگر خودشان به شریعتی
فحش بدهند ،این را ش�اهد تجددش�ان میگیرن�د و اگر مصباح
چیزی در نقد دکتر گفته باشد ،سند تحجر آیتاهلل! و تنها مردهای
هم که حرمت دارد ،رفسنجانی است! و ناموس ،تنها خانوادهی آقای
هاشمی! بماند که به زندهی هاشمی رفسنجانی گفتند «عالیجناب

سرخپوش»! کورش را میپرستند ،چون هوای ملل دیگر را داشت
و شکایت از جمهوری اسالمی میکنند که چرا به غزه و لبنان کمک
میکند! غربزده وقتی در ساحل آنتالیا المبادای زردوز میپوشد،
ما اینجا هیچ گرسنهای نداریم لیکن وقتی نظام به حزباهلل کمک
میکند که سینه را جلوی اسرائیل سپر کند ،بلکه پر وحشیگری
نتانیاهو ،دش�ت و دمن این وطن را آلوده نکند ،کل ایران میشود
گداخانه! صفبس�تن برای بوییدن عرق متعف�ن ترامپ و بایدن،
جهل و خرافه نیست؛ بوسه بر دس�ت مجروح سیدعلی ،مصداق
بتپرستی! شادی از ترور حاجقاسم در «من و تو» آزادی بیان است
و تیتریک جراید انقالبی ،مخالف حقوق بشر! ما داعش و اینها که
رس�ما خواهان ابقای مردک قماربازند ،البد فرش�ته! از میهن دم
میزنند ولی در «تبلت» و «اصل مطلب» گرا میدهند به ایرانیها
که مستند به اختالف در ظاهر ،همدیگر را بزنید تا ما ایستگاه ایران
را در رسانههای آمریکا بگیریم! چهل س�ال اما بیشتر گذشت و
شعبانبیمخهای کاخ سفید ،آخرش هم حریف خون شیربچههای
بهمن جاویدان نشدند! ما جملگی آقازادههای رهبریم! دفعهی بعد
که خواستید پوستر بچسبانید ،لطفا تصویر ما هم باشد! هیهات! ماه
به جانشین بعد از خود فکر نمیکند! به طلوع خورشید فکر میکند،
به برکت نفس حق متولدین ماه بهمن...

در فراق پدر

حق :امروز روز تولد پدرم است و در این آدینهی محزون ،دارم به
این فکر میکنم که اگر جنگ نبود ،حتما میتوانستم کلی عکس
با بابااکبر داش�ته باش�م که در هیچ کدامش هم خواب نباش�م!
جنگ ،س�هم مرا از نعمت بزرگی به نام «پدر» تقلیل داد به چند
تا عکس تار و خاطرههایی که البته ندارم! برای یک پس�ربچهی
سهس�اله ،خیلی زود اس�ت که از س�ایهی پدر محروم شود اما
تازگیها نبود بابااکبر را بیشتر حس میکنم! چه مسافرتهایی
که میش�د دو تایی از جادهچالوس برویم ل�ب دریا و تنی به آب
بزنیم! چه سینماهایی که میشد پدر -پسری برویم و بعدش هم
خوشمزهترین ساندویچ تهران را بخوریم! دیروز در کتابفروشی
افق ،پدر و پسری داشتند دربارهی تازهترین آثار نویسندهها با
هم حرف میزدند! آخ که چقدر دلم خواست یکبار هم با پدرم
میرفتم کتاب بخرم! بعدش بنا داشتم بروم آن دست خیابان ،پای
سیب و شیرکاکائو بخرم از قنادی فرانسه ولی بیخیال شدم! یک
جاهایی هست برای ما پسرها که فقط حال میدهد با پدرت بروی!
بهخصوص اگر پدری داشته باشی که بازیگر تئاتر باشد و بیش از
هر جای دیگری ،در «حوزهی هنری» عکس داشته باشد! جنگ
لعنتی ،پدری را از من گرفت که حت�ی برای یک ثانیه هم نظامی
نبود! انقالب شده بود اما بابااکبر در اوج رهایی ،باز هم با شلوارلی

کوتاه میرفت توچال! آخ که چقدر دوست دارم تنفرم را داد بزنم،
فریاد بزنم و بکوبانم بر سر نظامیهای تازه به دورانرسیدهای که
دور از چش�م حاجقاسم ،چش�م طمع تیز کردهاند برای صندلی
ریاستجمهوری ،تا هم رس�انه را بخواهند ،هم اس�لحه را ،هم
پول را ،هم قدرت را ،هم دولت را ،هم مؤسسات فرهنگی را ،هم
س�ازمانهای هنری را! فقط اصالحطلبان ضد ح�رف امام عمل
کنند ،بد است! به خودشان که میرسد ،پیچاندن جملهی خمینی
بالاشکال میشود« :حاال یک حرفی خمینی زد که سپاه را چه به
انتخابات!» آقازادگی فقط ناظر بر «ف .ه» اشکال دارد ولی فالن
بچهی بهمان سردار ،هیچ هنری هم نداشته باشد ،باز داشتن دفتر
و دستک و بودجه حق اوست! آنقدر که این عزیزکردههای سپاه،
گرد یتیمی را به رخ ما کشیدند ،ضدانقالب نکشید! سپاه اگر این
است ،خدا را شکر که پدرم سپاهی نبود! و بیمهی نیروهای مسلح
نبود! پدرم بسیجی یلی بلندباال بود به نام حاجاحمد متوسلیان
که در مریوان از مردم خواست از سپاه سؤال کنند و اال دیکتاتور
میشود! بعضیها فکر میکنند چون سپاه رس�انه دارد ،رساله
هم دارد! و چون مجاهد است ،مجتهد هم هست! و چون رزمنده
است ،نویسنده هم هست! با بخشنامههای نقدی ،هنرمند ساخته
نمیشود! هنر مطلع وصیتنامهی پدرم بود :ما زخمخوردگان...

عکس :روزنامهدیواری حق
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