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نمازشب
تاسوعا

عکس :روزنامهدیواری حق

دو دسته ش�دهاند ش�هدا امشب .یک
دسته میگویند« :س�قای دشت کربال
اباالفض�ل» و دس�تهی دیگ�ر ج�واب
میدهند« :دس�تش ش�ده از تن جدا
اباالفضل» .خوب گوش ک�ن تا نوحهی
جدیدش�ان را بش�نوی .همان نوحهی
قدیم�ی .یک دس�ته میگوین�د« :ای
اهل حرم میر و عل�مدار نیامد؛ علمدار
نیامد ،سپهدار نیامد» و دستهی دیگر
جواب میدهند« :س�قای حسین سید
و س�االر نیامد؛ علمدار نیامد ،سپهدار
نیامد» .باور میکنید محمد هم هست؟
علی هم هس�ت؟ فاطمه هم هس�ت؟
حسن هم هست؟ حس�ین هم هست؟
عباس هم هست؟ اسم تکیهی شهدا در
بهشت «متوسلین به امالبنین» است.
باور میکنید امالبنین هم هست؟ این
خیل عظیم ش�هدا همه خ�ود را فرزند
امالبنین میدانند .نگاه کن سینهزدن
مهدی باکری را .همچنان یک چشمش
ب�ه احمد کاظمی اس�ت .حاجبخش�ی
ه�م هس�ت .ایس�تاده آن وس�ط ب�ه
میانداری و مدام میگوید« :ماشاءاهلل
حزباهلل» .الس�اعه پالرک را میبینم؛
ب�ا ظرف�ی از گالب .هم�ت را میبینم؛
میخواند و میگرید .خرازی را میبینم؛
میخواند و میخندد .باقری را میبینم؛
میخوان�د و فک�ر میکند .چم�ران را
میبین�م؛ میخواند و عش�ق میکند.
دکتر مصطفی حتی در بهش�ت هم در
هیچ چهارچوب�ی نمیگنجد .نس�خه
میپیچید برای خودش که درس�ت در
همین حالت بیاید خ�واب حضرت آقا.
نمازش�ب خامن�های ترک نمیش�ود،
چون رفاقت چم�ران با رهب�ر انقالب
بعد از ش�هادت دکتر مصطفی بیشتر
هم ش�د .قس�م حضرت عباس را برای
همین وقتها گذاشتهاند .قسم به قمر
منیر بنیهاش�م بعد از آن دودمههایی
که شرحش رفت ،شهدا باز یک دسته
میش�وند و همگ�ی با ه�م میگویند:
«اباالفضل علمدار ،خامنهای نگهدار».
شب ،شب تاسوعا باشد و چمران بدون
سردار بیغروب دلها برود بیت؟ بدون
مصرع قاسم؟ السلام علیک یا قاسم!
باور میکنید عالوه بر قاس�م ،عبداهلل
هم هس�ت؟ سکینه هم هس�ت؟ رقیه
هم هست؟ به به! عقیلهی بنیهاشم هم
هست .تا این مثنوی کامل شود ،حجت
بن الحس�ن هم الزم است .اصال از همه
بیشتر ،خورش�ید هوای م�اه را دارد.
مثل آن خطبهی خرداد که ناگهان طلوع
کرد در سینهی سید .تمام میشود این
ش�ب ،نائب نور .س�حر نزدیک اس�ت.
چیزی نمانده به پای�ان عصر غیبت .تو
باز با چمران به خط خواهی زد و باز قلم
آوینی برایت خواهد چرخید و باز صیاد
را خواهی دید و باز بهش�تی به امامتت
نم�از خواهد خوان�د .به حس�ینیهات
بگ�و این هم�ه مغموم نباش�د .قاس�م
برمیگ�ردد .نفس زکی�ه کارهایی هم
در عرش دارد .نماز فتح در قبلهی اول،
مقدمات�ی میخواهد .بع�د از نماز ،دو
دسته خواهند شد شهدا در قدس .یک
دسته «سقای دشت کربال» میگویند و
یک دسته «دستش شده از تن جدا» و
تو آقاتر از این هم میشوی...

