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علیاکبر بهشتی :بچهی
میاندوآب را آب تا کدام
آس�مان هفتآس�مان
ب�اال ب�رد مگ�ر؟ تم�ام
ایران را گش�تهام؛ پس چ�را تو هیچ
مزاری ن�داری؟ دیگر ان�دازهی یک
سنگ س�همت بود از این خاک که تو
آنجور برای وج�ب به وجبش غیرت
گذاشتی .دستخوش سردار! آسمان
حق توس�ت ولی دیگر چ�را اینقدر
دور؟ کدامین کهکشان منزل کردهای
که حتی به خ�واب ما ه�م نمیآیی؟
حاجحسین همجوار چهاردهایهای
ام�ام حس�ین اصفهان و حاجقاس�م
همس�ایهی چهل و یکیه�ای ثاراهلل
کرمان ام�ا باید آه کش�ید از دس�ت
مظلومیت شهدای لش�کر سی و یک
عاش�ورا ک�ه فرماندهش�ان رفت که
رفت که رفت .ماندهام چگونه آتشی
خورد ب�ه قایق عاش�ورا ک�ه مهدی
باکری قطرهقطره شد مثل آب دجله،
قطعهقطعه شد مثل اش�عهی آفتاب
ب�در ،ذرهذره ش�د مثل ه�وای هور؟
سالم سردار آخرین لیالی سررسید.
خدا اسفند را آفرید ،چون میدانست
خون تو میریزد به پای بهار .پروانهی
عاشق تو بودی و هیچ چیز از پیکرت
برنگش�ت .پودر ش�دی ،تار و پود ما
ش�دی .ب�ا هم�هی اج�زا و اعض�ای
بدنت رفت�ی ،همهی ضرب�ان قلب ما
ش�دی .حیات ما ش�دی .قطره تویی.
قطع�ه توی�ی .ذره توی�ی .آب تویی.
آفت�اب تویی .آس�مان توی�ی .یعنی
میخواهم ببینم سردار! دنیا اینقدر
بیخود و بیارزش ب�ود که آنجور پر
کش�یدی؟ که پاکیزه بروی پیش خدا
با سلولسلول بدنت؟ مهندس عروج
بودی گمانم .نقشهکش رهایی .بلدچی
س�درئالمنتهی .همآغ�وش انس�ان
کامل .همخانهی خورش�ید .آش�نای
نردبانهای منتهی به ماه و ستارهها.
دور دور دور و م�ن در این وانفس�ای
روزگار دل�م هوای لهج�هات را کرده.
تو فقط صحب�ت کن .عش�ق ترجمه
نمیخواه�د .ما هم�ه زبان ش�یرین
ت�و را میفهمیم .دلتن�گ دلتنگ
دلتنگیم ،هان ای فرماندهی بیادعا!
کجای�ی آقامهدی؟ نی�از داریم به تو؛
برگرد! برگرد و باز س�راغ پیرزنهای
قدکمان�ی را بگی�ر ک�ه دچار س�یل
شدهاند .بگذار تو را نشناسند .بگذار
به شهردار بهشت بد و بیراه بگویند.
طوری نیست .دوفردای دیگر خواهند
ش�ناختت« :پس این همان ش�هردار
خودمان بود!» آهای سردار! مبادا فکر
کنی در این سال ویروسی ،فراموشت
کردهایم .فقط کمی بدبختیهایمان
زیاد شده .اصلش را بخواهی ،ما همه
بیمار عاشوراییم؛ لش�کر سی و یک
عاشورا ،قایق عاشورا و تو هنوز داری
پارو میزنی و میکش�انی دل ما را به
بلندیهای جنوب .به روزهای خوب.
به دشتهای شیدایی .به چشمههای
زالل .حال ما که بد است در دوری شما
ولی بگ�و ببینم؛ حال ب�رادرت حمید
چطور اس�ت؟ دلم روض�هی علمدار
حسین میخواهد .برگرد برادرجان!
آخر تا کی ش�ما روزیخور خ�دا و ما
جداماندگان از نور؟ خ�وش به حالت
آقامهدی...

