دستفرمان حق

ُ
کهکشان حسن

یک سالم سلیمانی هدیه به صحن مقدس قدس

سلیمان!
سیاهچالهی خاطراتم
پر از سقوط آرزوهاست
من
مشتری کهکشان حسن تو هستم
کجایی؟
را ه شیری رؤیا
مشتری قدمهای توست
و مورچهها
حتی در النهی عطارد
عطر پیرهن تو را دارند هنوز
و دل به فرمان تو دارند هنوز
امر کن به قالیچههای مریخ
روز باید به قانون تو روشن باشد
به نون و قلم
به هستی و عدم
و قسم به شبهای تیره
به لیالی کربالهای چهار و پنج و رنج و گنج
و چشمانی که #ماه را رصد میکرد
و نگاههایی که #آه را
و دیدهبانهایی که #اهلل را
بسیجیان انتهای افق
جگرگوشههای ناهید
محمد و سعید و مجید
هر سه
شهید بهمنشیر
دلم بوی اسفند ننهعلی میخواهد
که بچهاش
اعزامی از #بجنورد بود
اعزامی از جنوبیترین جوانمرد خراسان شمالی
به یک جادهی مقدس
به عملیات الی بیتالمقدس
به یوماهلل سوم خرداد
به مسجدجامع
به «ممد نبودی»
که اتفاقا بود
و هنوز هم هست ممد
محمدها
هرگز نمیمیرند
بشنو صدای سالم #محمد را
هر روز
به تمام کائنات
آری!
من بنا دارم
با همین مداد
داد بزنم
فریاد بزنم

و سنگ کودکان غزه را به سینه بزنم
که سربند سبز «یا رسوالاهلل»
عجیب به پیشانیشان میآید
سلیمان!
دست نوازشت
بر سر همهی چکاوکها مستدام
و سوگند بر باد
آنگاه که تمام هویت خود را
زیر پای تو جستوجو میکرد
باد!
ای متبرک
ماسههای سینهچاک را
بر سر ما ببار
و دریا!
عقل ما را در خود غرق کن
و عشقمان را
بر جزیرههای کوچک خالی بپاش
سلیمان!
دلم نماز در #مسجداالقصی میخواهد
دو رکعت به امامت گل نرگس
مؤذن #بالل
مکبر اما هر که #مهدی بگوید
اصال هر چه مهدی بگوید
راستی سلیمان!
چه کسی دوباره «بیتالمقدس» را خواهد ساخت؟
پریانی از جنس آدمیان؟
تو در کدام کرانه ایستادهای
در زمانهای که بادها
همه #مخالف میوزند
و شیاطین
بندها را دریدهاند
آه!
بدان
در من بلقیسی هست
از شیشههای شفاف
مبهوت نیست
دخیل بسته بر پنجرهی نور
به ضریح حق
و هر صبح
عطر تو را میآشامد
سلیمان!
بر بغضهایمان
حکم بران
و بر استخوانهای آرزومند اجدادمان بدم
ما را نگاه کن
بنواز
حواریونی هستیم برای خود

که بر کنارههای شط دیدار
از عطش
جان میدهیم
ما از نسل اروندیم
موجیان بچههای والفجر
و تاریخ را
از #آدم تا #خاتم خواندهایم
ما بیگانه نیستیم با جغرافیای حوا
با هوای بهشت
با مضامین عرفه
با اشکهای وارث آدم
با #حسین
با سلطان ابالحسن
با زیارت امیناهلل در صحن گوهرشاد
ما از تبار سقاخانهی رضاییم
انقالبیهای صحن
و مثل فوالد
محکم شده ایمانمان
در این انقالب
ما همه حافظیم
و همسایههای یا ایهاالعزیز
ببین
هفتسال قحطی لبخند
چه طوالنی شد
به برادرت #یوسف بگو
پس هفتسال #برکت کجاست؟
دیدی که #قربانی ما
گندمهای الغر قابیل نبود
ما
چشمهای سیاه
و سینههای ستبر جوان
آورده بودیم
از بیتالمقدس تا خانطومان
از اهللاکبر تا شاخشمیران
از فکه تا هور
از نزدیک تا دور
از یمن تا شام
از خرمشهر تا سامرا
از هویزه
از ایالم
از مرز مهران
همهجا را
با اشکهای نوعروسان سیهپوش شستهایم ما
نه!
زمین دیگر برای یهودا
امن نیست...
سهیال دارابیان
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نامهای به #گیتی به قلم زهرا معدنکن

باسوادهای بیسواد

امروز نیز مثل دیروز
به فرمان نهضت سوادآموزی احتیاج داریم

عکس :روزنامهدیواری «حق»

گیتی عزیز! امروز میخواهم از حقیقت پنهانش��دهی
پش��ت آینههای س��یاه ،پ��رده ب��ردارم .آینههایی که
زندگیات #وابسته به آنهاست .چندین سال است که
این اتفاق برایت افتاده اما خود بیخبری ...گیتی جان!
تو سالهاست تحتنظر هستی! باور نمیکنی؟ برهان
میآورم! چند وقتی است هر روز صبح که بیدار میشوی،
به محض باال و پایینشدن پلکهایت ،آن دستگاه کنترل
از راه دور را برمیداری ،قفلش را باز میکنی ،میکشی
یکطرف و اتصال داده! ش��ب موقع خواب هم همین
#داستان است .چندین بار از دوربینهای امنیتی دیدم
که میخواس��تی به موقع بخوابی اما دیدن چند پست
در #اینس��تاگرام خوابت را به نیمهشب کشاند! باز هم
بگویم؟ آن بس��تهی ماهانهای که قرار بود سر ماه تمام
شود اما ظرف چند هفته پیامک هشتاد درصدش آمد!
یا آن چند هفتهای که تازه کفتربازی میکردی؛ فکر و
ذکرت را به خاطر داری؟ سوپراستار که نشدی! الجرم
پناه آوردی به فیواس��تار ش��دن! چقدر #فیلترشکن و
#پروکسی عوض کردی برای کانال که نه ،تونلهای آن
شبکهی مثال اجتماعی .تونلهایی که حتی از چراغقوه
هم محرومند .دیگر از ورزشهای روزانهات در تیکتاک
بگذریم! دیدی تمامی اعمالت را زیرنظر داشتم! راستش
را بخواهی ،این اعمال را به اختیار خودت انجام نمیدهی.
آن کنترل از راه دور که همیشه در کف دستت مشغول
لمس کردن صفحهاش هستی ،تو را #کنترل میکند.
نه خودش بل صاحب س��رمایهدارش .راحتتر بگویم؛
تو #زندانی هس��تی .آن هم زندانی ک��ه میلههایش از
جنس #آهن و #پوالد نیست .از جنس #شیشه است.
همان آینههای س��یاه .مفت اجاره دادهای؛ باالخانه را
عرض میکنم! و بهجای اجارهبهاگرفتن ،خویش��تن را
#گرفتار کردهای در بند رسانه! و نام کاربریات ،همان
شمارهی س��لولت! تو توهم آزادی داری! وگرنه هرچه
آنها بخواهند میبینی در اکسپلور اینستا؛ هرچه آنها
بخواهند #ترند میکنی در توئیتر و حتی تا هر ساعتی
که آنها بخواهند #بیدار میمانی .کار به جایی رسیده
که تا برای آنها غذایت را #استوری نکنی ،نمیخوری!
در واقع با این وضع خ��واب و خورت ،ز مرتبهی خویش
#دور شدی! دور ش��دهای! خیلی دووووور! حال دیدی
ی هستی! جسمت در بند نیست که کاش جسمت
زندان 
در بند بود؛ بلکه مغزت در #بند اس��ت .در بند آینهای
سیاه! در بند دربندی که عوض توچال ،به سیاهچال ختم
میشود! در گذشتهای نه چندان دور که هم تو بودی و
هم من چندصدساله ،سرزمینهایمان تحت استعمار
طاغوتیان و قدرتمن��دان بود .انق�لاب کردیم و بیرون
راندیم آنها را از هرچه ملک و امالک بود ولی #غفلت
کردیم از اس��تعماری به مراتب بزرگتر و مهمتر .حال
مستعمره #خاک نیست؛ خود است .مخ است .البته این
اولین بار نیست که عضوی از بدن #مستعمره میشود.
از همان روزهای اول آفرینش هم دلمان مستعمره بود.
نهایت این استعمار داستان #هابیل و #قابیل شد ...بله
گیتی عزیز! دل ،پرتکرارترین مستعمرهی تاریخ است.
اما در دنیای مدرن ،اعضا و جوارح دیگری هم مبتال به
#استعمار شدهاند .در این عصر جدید ،دیگر مغزهایمان
هم مستعمره هس��تند .حال #انسان نیس��تیم .رباتی
هستیم انساننما در اختیار جناب صاحبسرمایه! اما
چه باید کرد؟ راستش ملزومهی آزادیات را میدانم؛ راه
رهایی از زندان جهل#دانش و #تفکر است .باید #باسواد
شوی! سوادی که جنسش از نوع #خواندن و #نوشتن
نیس��ت؛ از نوع #تعقل اس��ت .از نوع #تحلیل است! و
اینگونه صاحبخرد میش��وی! و این راه آزادی است؛
راه رهایی ...سوادی که از آن حرف میزنم ،در نزد عموم
به عنوان «سواد رسانه» مطرح اس��ت؛ سواد رسانهای!
این #سواد جزو سوادهای هفتگانهی یونسکو است اما
#یونسکو کجااااا بود وقتی هزار و چهارصد سال پیش،
رحمت زمین و زمان به ما آموخت :الذين يس��تمعون
القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هداهم اهلل و اولئک
هم اولو االلباب...
القصه! به شهادت برگههای در دست حضرتآقا هنگام
س��خنرانی ،امروز بیشتر از دیروز ب��ه فرمان «نهضت
س��وادآموزی» احتیاج داریم! اگر فرمان امام خمینی،
بیسوادها را باسواد کرد؛ فرمان امام خامنهای ،باسوادها
را باسواد میکند...

