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بوسهی خردادی سید علی

دوس�تانم میدانند که در تقلید صدای آقا استادم
و بعضی سخنرانیهای ایش�ان را از اول تا آخر از
برم .مثل آنچه دوشنبه بیس�ت و یک تیر هفتاد
و هش�ت ایراد فرمودند .گاهی هم نمازم را با همان
لحن خل�ف صالح روحاهلل میخوان�م و اینکه حاال
چنین نم�ازی مورد قبول خدا هس�ت یا نیس�ت،
خیلی برایم مهم نیست .مهم این است که الساعه
وقتی نماز صبح را به س�بک رهبر انقالب خواندم،
چنان مشعوف شدم که خواب از سر م پرید و دارید
میبینید که مشغول نوش�تنم؛ آنهم چند ساعت
قبل از خطب�هی نیمهی خ�رداد خامن�های که به
بخش�ی معظم از تاریخ انقالب بدل شده .ای لعنت
بر کرونا که نمیگذارد این خطبه با حضور ما باشد.
من تنها از یک اذیتکردن سیدعلی بدم نمیآید.
بدم نمیآید که هیچ ،لذت هم میبرم وقتی کفری
میشود .کجا؟ آنجا که هی آقا به ما مردم میگوید:
«خیلی متشکر .بفرمایید بنشینید زودتر خطبه را
شروع کنیم» ولی ما نمیفرماییم بنشینیم« :صل
علی محمد ،ب�وی خمینی آمد» و بع�د« :این همه
لشکر آمده ،به عشق رهبر آمده» و بعدتر« :خونی
که در رگ ماست ،هدیه به رهبر ماست» و باز« :ما
اهل کوفه نیس�تیم ،علی تنها بماند» و درست بعد
از این ش�عار علوی اس�ت که منظمترین بینظمی
نظام رقم میخ�ورد .یک جنگ چن�د جانبه .یک
جبهه خود حضرت آقا اس�ت که یک چش�مش به

ساعت است و یک چشمش به ما .جبهههای بعدی
این نبرد تماش�ایی اما خ�ود ماییم که هر دس�ته
یک شعار را سر دس�ت گرفتهایم تا ببینیم عاقبت
کدام گروه مچ کدام گ�روه را میخواباند .برنده در
گذر لحظاتی معلوم میش�ود« :اباالفضل علمدار،
خامنهای نگهدار» و واضح است که بعد از قمر نوبت
شمس است« :حسین حسین شعار ماست ،شهادت
افتخار ماس�ت» .اینجا دیگر نائب بر حق بقیئاهلل
تسلیم میشود و خودش هم بنا میکند سینهزدن
اما سینهزدن علمایی .ما ده سینه و آقا یک سینه.
حاال نوبت خواهش ولی امر است .کمکم وحید هم
از پش�ت پرده آفتابی میش�ود .یعنی که یعنی .ما
اما ولکن والیت مقدس حضرت عش�ق نیستیم:
«حزب فقط ح�زب علی ،رهبر فقط س�یدعلی» و
سپس س�رود زندگی« :مرگ بر ضد والیت فقیه»
و قطع شعار ما توس�ط حضرت ماه با بسماللهی که
نیمهتمامش میگذاری�م« :وای اگر خامنهای حکم
جهادم دهد ،ارت�ش دنیا نتواند ک�ه جوابم دهد».
نتوانست هم .همهی استکبار فشار آورد که بشار
برود ولی چون اس�د در بیع�ت س�یدناالقائد بود،
آقازادهی حافظ ماند .دعا کن به جان کووید نوزده،
سید بیست که عجیب دیوانهی دیداریم .آقاجان!
گیر نده .اهلل مش�کلی با تقلید نماز ماه ندارد .فقط
بگذار این وی�روس برود .آنوق�ت خواهی فهمید
میزان تخسی ما را...

به شهادت حضرت ماه

امیرالمؤمنین ،س�ه طیف دشمن داش�ت :ناکثین
که اصحاب زر بودند ،قاس�طین ک�ه اصحاب زور و
مارقین که اصحاب تزویر .ش�گفتا ک�ه ابوتراب را
نه ناکثین به شهادت رس�اندند ،نه قاسطین .آری!
حیدر کرار با تیغ مارقین ،جان ب�ه خدای محراب
تسلیم کرد .عمد داشتم در وصف مارقین از کلمهی
تزویر اس�تفاده کنم؛ چ�را که عمدت�ا در توصیف
خوارج ،تنها به جهل ای�ن جمع فتنهگر ،منحرف و
صدالبته تروریست اکتفا میشود .نه! خوراج فقط
گروهی نبودند که فهم کج از دین داشتند .ویژگی
مهمترشان این بود که دیانت ،عدالت و البته آزادی
را منه�ای والیت دنبال میکردن�د .پس قناعت به
تزویر امثال معاویه و عمرعاص ،یک خطای بزرگ
است .ما ناظر بر پدیدهی خوارج با نوع پیچیدهای
از تزویر مواجهیم که از قضا با بهانههای ش�رعی و
افههای عدالتخواهانه ،فرق ش�ریعت ناطق و مر
عدل را میش�کافد .پس مارقین عالوه بر حماقت
و جهالت ،دنائت و رذالت هم داشتند .خودپسندی
و غرور تا آنج�ا که خ�ود را فهیمت�ر از ولی امت
بخوانند .خروج�ی همچین تکب�ر و تبختری این
میش�ود که آدمی ع�وض آنکه آدم علی باش�د،
آدم معاویه ش�ود و در زمین عمرع�اص بازی کند.
سلمنا! روی پیشانی مارقین جای مهر بود ولی مهر
ضرار .وای بر آن دینی که تجس�م حق را به تجسد
باطل بفروش�د .حرف حس�ابم این اس�ت :دنبال

خوارج در پیکرهی حزباهلل امروز نگردید .عنصر
انش�اءاهلل حزباللهی ،خواه چون حقیر طرفدار
قالیباف باش�د و خواه مثل دوس�تانی که رئیسی
و دیگر محترمه�ا را فری�اد میزنند ،ی�ک «آخر
دعوانا»ی حکیم و به معنای دقی�ق و عمیق کلمه
«فصلالخطاب» دارند به نام نامی حضرت آیتاهلل
العظمی سیدعلی حس�ینی خامنهای .بر آقا فرض
است که خود را از غالم قنبر علی هم کمتر بخواند
که همینطور هم میخوانند اما فریضهی ما جز این
نیست که «نائب بر حق امام زمان» را دقیقا و عمیقا
«علی زمان» بخوانیم که میخوانیم .باقر و ابراهیم
ندارد؛ حضرتآقا برای همهی حزباللهیها بلکه
برای همهی ملت غیور ایران ،هم حضرت اس�ت و
هم آقا ،چون هم�ان زر و زور و تزویر صدر اسلام
که علی را میزد؛ اینک مشغول تخریب سیدعلی
است .ولی گفت« :ما اهل کوفه نیستیم ،علی تنها
بماند» .دنبال خوارج در میان جماعتی بگردید که
«میدان» و «مرد می�دان» را میزنند .حزباللهی
نقدی هم به قاسم داشت ،اینقدر شرف داشت که
صادقانه زمان حیاتش توئیت کند ،نه منافقانه عصر
شهادتش .ختم کالم :ما همه سپاه ولی امریم .باش
تا مؤمنهای مزور ،سیدعلی را تنها در بیت ببینند.
قمرا! فدای قطرات مطهر اش�کت برای شهادت اما
شهادتت بماند بعد از ظهور شمس .خدا حاالحاالها
با تو کار دارد...

