آخوند خدا در مصاحبه با روزنامهدیواری حق:

راضی
به رضای رضایم

حق :چه خوشگل عصا را دس�تت گرفتهای! چقدر
هم محکم!
چون مال ناموسمه!
حق :رفته زیارت؟
به رحمت خدا رفته! زیارت خدا به از زیارت رضا!
حق :مزارش کجاست؟
مزارشریف!
ح�ق :واقع�ا اعتق�اد داری�د م�زار امیرالمؤمنین،
مزارشریف است؟
همهی هستی بس�ته به ش�رافت علی و وابسته به
والیت علی است!
حق :مشهد زائری یا مجاور؟
س�حر که آفتاب از مش�رق میزند ،اولش زائر علی
بن موسی است لیکن ظهر میشود مجاور سلطان!
حق :غروب چی؟
خورشید چون میداند فردا دوباره در همین جا و از
همین جا طلوع میکند میرود و اال نمیرفت!
حق :خورشید خود آقا نیست؟
آقا شمسالشموس است! خورشید طفیلی حضرت
اباالحس�ن اس�ت؛ نورش ،گرمایش ،عظمتش! رضا
رضایت نمیداد ،از همه جا تاریکتر خورشید بود!
حق :آخوند هستی؟
با درجات�ی اختالف ،خ�دا همه را آخون�د آفریده!
مأمون آخوند خودش بود؛ ضامن آهو آخوند خدا!
حق :دلم گرفته شیخ! یک نصیحتی بکن مرا؟

جامعهی کبیرهی امام علی بن محمد هادیالنقی را
بخوان و جز آلاهلل ،از هیچ کس نخواه نصیحتت کند!
حق :گفتی این عصای زنت اس�ت؛ دست تو چه کار
میکند؟
عاشق با تکیه به معشوق راه میرود!
حق :یعنی بدون عصا هم میتوانی راه بروی؟
بدون عصا میتوانم راه بروم؛ بدون زنم نه! این عصا
نشان از یار دارد!
حق :خیلی دوستش داشتی؟
خیلی دوستش دارم!
حق :اسمش چی بود؟
اسم ناموس آدم را فقط خدا باید بداند!
حق :ولی همه میدانند اسم ناموس آدم ،حوا بود!
من آدم خودمم و آدم آدم خودش بود! بماند که حوا
هم اول آدم بود و بعد زن! کاش من و تو هم اول آدم
باشیم و بعد مرد!
حق :زنت چند ساله مرده؟
با رفتنش ،این من بودم که مردم!
حق :االن شما چند سال است که مردهای؟
حسابش را ندارم!
حق :حساب بچههایت را چی؟
چهار تا پسر دارم و چهار تا دختر و پسرها همگی در
جنگ کشته شدند!
حق :چطور؟
محمد و علی را صدام کش�ت و حس�ن و حسین را

طالبها!
حق :دخترها همه زندهاند؟
جنگ ،مردها را یک بار میکشد ولی زنها را ذرهذره
آب میکند!
حق :حرفهایت بوی حکمت میدهد!
حکیم قادر اس�ت مریض ش�فا بدهد اما من خودم
مریضم!
حق :مریض چی؟
مریض عشق!
حق :زنت؟
زنم!
حق :مجنون هم هستی؟
گفتم که مریض�م؛ این یک مرحله باالت�ر از جنون
است!
حق :مریض خدایی یا مجنون خدا؟
برای خدا فقط باید بنده بود!
حق :راز بندگی خدا چیست؟
اینکه خلق خدا از تو راضی باشد!
حق :و دیگر؟
نم�از را اول وقت بخ�وان! در نم�از اول وقت لذتی
هس�تد که ش�یطان را آزار میدهد و خ�دا را هیچ
چیز مثل آزار دادن ش�یطان مس�رور نمیکند! نه
که فکر کنی خدا زورش به ش�یطان نمیرس�دها!
خدا دوست دارد به واس�طهی آدم ،مچ شیطان را
بخواباند!
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