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نور بهشت
حق :دوگان�هی بهش�تی و مصب�اح بی�ش از
آنکه دوگانهی دو ش�خص باش�د ،دوگانهی
دو شخصیت بلکه دوگانهی دو مکتب است.
مکتبی ک�ه جام ج�م عبدالحمی�د دیالمه را
تقدیم ب�ه خمینی میکن�د و مکتبی که جام
زهر محمود احمدینژاد را تحمیل به خامنهای
میکن�د .مکتبی ک�ه ناجوانمردان�ه مظلوم
اس�ت و مکتبی که عادت دارد به ظلم بزرگ
پیشبینی آخر و عاقبت آدمه�ا .مکتبی که
ختم به احلی من العسل هفتم تیر میشود و
مکتبی که ننگ س�وم تیر را تا ابد بر پیشانی
تاریخ باقی میگذارد .مکتبی که شریعتی را با
وجود همهی معایبش همچنان مفید میداند
و مکتب�ی ک�ه ش�بانهروز از ش�عاع دایرهی
ش�ریعت کم میکند و اگ�ر نتواند ب�ه امروز
خلقاهلل گیر بدهد ،وقیحانه و در اوج تبختر-
بدتر از رمالها -به پیشگوی�ی فردای افراد
میپردازد .مکتبی که خانقاهش را بازیدراز
میداند و مکتبی که در اوج کجفهمی «سردار
دلها» را در فهم سیاست ،ضعیف میخواند.
مکتب�ی ک�ه ب�ه ح�زب رس�تگار جمهوری
اسالمی منجر میشود و مکتبی که تفالههای
نفلهی گروهک لجن و متعف�ن پایداری را در
نهای�ت وقاحت ،جبه�ه میپن�دارد .مکتبی
که شیفتهی افزودن بر ش�مار والیتمدارها
حت�ی از فالنه�ا و بهمانها اس�ت و مکتبی
که ذیل متن فرزند ش�هید در م�دح ولیامر،
کامنت میگذارد« :این خط و این نش�ان! تو
روزی با همین ش�دت و حدت ،حضرت آقا را
خواهی زد» .مکتب مدرسهی ماندگار حقانی
که مدام هزینهها را پایی�ن میآورد و مکتب
مؤسسهی امام خمینی اما امام خمینی منهای
جمهوریت .مکت�ب هفتاد و دو ت�ن و مکتب
کاسبی با واژهی نخنمای اصلح .مکتب «حتی
با بنیصدر هم بر مدار اخلاق رفتار کنید» و
مکتب تکفیری امثال روانبخش و سربخش.
مکت�ب ش�هادت و مکتب حس�ادت .مکتب
بصیرت واقع�ی و مکت�ب خودعمارپنداری
بلکه مکتب خودخداپن�داری .مکتب حالل
شبهات و مکتب از قضا ش�بههآفرین که «ما
حکومت اسالمی را قبول داریم و به جمهوری
اسلامی اعتقادی نداریم» .مکتب السابقون
نیمهی خ�رداد چه�ل و دو و مکتب بیخیال
سیاس�ت قبل انقالب تا زمان ام�ام و حاجی
انا ش�ریک بعد از رحلت پیر جماران .همهی
باورم به مکتب اول اس�ت و از عمق وجود از
محصوالت ریز و درشت مکتب دوم متنفرم.
مکتبی که ابدا برای هویت مس�تقل و حریت
مس�تقل و فردی�ت مس�تقل بن�یآدم هیچ
ارزشی قائل نیست و رسما تمنا دارد که همه
همان جور زندگی کنن�د و بمیرند که باب دل
جماعت باشد .سلمنا! مصباح «مطهری زمان»
اس�ت و حتی در عدم توانایی تربیت درست
فرزند هم مطهری زمان اس�ت .مثل گروهک
پایداری به عالمه مصباح ،مثل علی مطهری
به ش�هید مطهری اس�ت .سلام بر بهشتی.
والسالم...

