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اوصیکم به حق آقای حق
مصطفی امیری رامش�ه :به نام خدای
ش�ب عاش�ورا و اما بعد :من نه س�واد
سیاسی چندانی دارم و نه قلم درست و
درمانی .یک معلم ساده هستم با اندکی
خلق و خوی جنوبشهری .نه اثری جامع از آیتاهلل
مصباح خواندهام و نه هرگ�ز کیهانخوان حرفهای
بودهام .هیچ وقت هم پای ثابت س�وز عرشی ارک
منصور نبودهام .یک معلم دینی س�ادهی سادهام.
دینم را از ج�اودان گرفت�هام و پای م�دح مداحی
بودهام ک�ه روضهخوان ثابت مجته�دی بوده .حاال
که اگر خدا بخواه�د اندکی آب از آس�یاب افتاده،
تحلیل خودم را ارائه میدهم از حواش�ی این چند
وقت در باب مجموع�هی پای�داری و جفایی که بر
دوست دیرینهام حس�ین قدیانی شد و جفایی که
متأسفانه هماو بر فیلسوف فقید کرد .خدا از عشق
من به ش�هدا به وی�ژه بابااکبر نازنین آگاه اس�ت و
واقف از ش�دت ناراحتیام بابت جس�ارت بعضی از
مدعیان فیلسوف فقید به س�احت شهیدی که دو
فرزند نازنینش خدیجه و حسین را برای هدفی واال
واگذارد و در ج�ادهی اهواز به خرمش�هر؛ از راهی
که به قول س�ید ش�هیدان اهل قلم بر آس�مان باز
شده بود آسمانی شد .صدالبته خصلت بچهمولوی
بودنم باعث ش�د از حرف ناحق به مصباح عزیز هم
ناراحت ش�وم .س�ردبیر روزنامهدی�واری حق هر

چقدر هم دلی�ل بیاورد ،ع�ذر بدتر از گناه اس�ت
و ب�ه خوبی میدان�م دعوی حق ب�ودن -حتی حق
ب�ا نیمفاصله -میبایس�ت مان�ع خ�روج آدمی از
مدار اخالقمدار حضرت حق ش�ود .صب�ر میراث
زینب اس�ت و همنفس ش�دن با مقداد مدافع حرم
زینب ،بزرگترین حجت تام و تم�ام بر ازدیاد این
نعمت کمنظیر الهی .یادش ب�ه خیر! ما قدیمیهای
قطعهی بیس�ت و ش�ش ب�ا مراجعه ب�ه آن وبالگ
هش�تاد و هش�تی ،زنگار از تن و روح میتکاندیم؛
با چهارش�نبه و اتوبوس و «من مس�تأجر نیستم»
و یکی هم ب�ا آن دلنوش�ت فاطمیهای ک�ه مطلع
فاطمیاش اینگون�ه بود« :بگ�ذار اول خوب گریه
کن�م» .ام�ان از والیتاولیه�ا و مصباحدومیها و
عمارسومیها و بصیرتچهارمیها و خالصه همهی
بینزاکته�ای بیخردی ک�ه جرأت جس�ارت به
شهید و فرزند شهید پیدا کردند و حال و هوای دل
حسین ما را آنگونه کردند که نباید و فوقع ما وقع.
ما بچههای گذر لوطیصالح و محسن سگسیبیل
و جواد حس�نآقاتمیزیم .یکی از این گندهالتها
وقتی به مکه مشرف شده بود ،با زبان حال خودش
گفته بود« :خدایا! ما تو تهرون ،نخودلوبیا رو با آت و
آشغالش میخریم!» از نظر من مردهکشی نامردی
است .حال اگر میت «عقبهی تئوریک نظام» باشد
که هیچ نه؛ هچ! هرگز این جملهی جاودان اس�تاد

جاودان را در عصر دوم خ�رداد فراموش نمیکنم:
«اصالحطلبها آقای مصباح را قطعهقطعه کردند!»
ما خامنهایدوستان اوایل دههی هفتادیم .بیباتوم
و بدون چماق .دس�ت ما اس�تدالل ب�ود و اقامهی
برهان و بحث ب�ر طبق آی�ات کالماهلل و اهلل بهتر از
همه میداند که سراس�ر قفس�ههای کتابمان پر
بود از برچس�ب خوشگل عکس حض�رت ماه؛ اما
هنوز هم با افتخار ،پیرهن روی شلوار میاندازیم و
نفس در هوای صاف و زالل جبهه و جنگ میکشیم.
سردبیر حق در مالقات در آن دفتر باصفای پاستور،
میتواند ش�هادت بدهد ک�ه بیگانه با هنر نیس�تم
و آنقدرها هم ک�ه بعض�ی از دانشآموزهایم فکر
میکنند ،پاس�توریزه نیس�تم .خدا را شاکرم بابت
درخشش بازیگرهایی که در شکلدهی شخصیت
هنریشان اندک دخلی داشتهام و البته بودجههای
محض شنای درست و درمان هم دستمان نبوده و
نیست؛ اگر نه تبحر خودمان را در شنا و شناگری به
عالم و آدم نشان میدادیم .چه میتوانستیم بکنیم
که الجرم باید ت�اوان چماق و بات�وم دهنمکیها را
میدادیم و هزار قس�م میخوردیم که ارادت ما به
والیت با امثال ه�ماو که نامش را ب�ردم ،تفاوتی از
زمین تا آسمان دارد .تدریس درس والیت فقیه به
هزاران دانشآموز مناطق مختلف تهران ،بخش�ی
طوالن�ی از فعالیته�ای فرهنگ�ی و عقیدتی این
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حقیر اس�ت .اما بخش س�خت کار توجیه عملکرد
غل�ط والیتغلطپندارها بود؛ ب�ه خصوص در متن
و حاش�یهی طرحهای�ی از قبی�ل «ط�رح والیت»
که خیل�ی وقتها هی�چ منطق محکمی نداش�ت.
بگذریم ک�ه برخی از همان بچهها بعدها فیلمس�از
شدند و سفیر و به مال و منالی رس�یدند نجومی و
ما همچنان همان معلم س�ادهی مدرس�هی عشق
و درس والی�ت ماندیم .الحم�دهلل .عمیق�ا از خدا
میخواهم که دوس�تان طرح والیتی بیشتر تأسی
کنند به تواصی والیت .پیشبینی عاقبت آدمیزاد،
آنهم نویس�ندهای که اغلب یادداش�تهایش در
دفاع از انقلاب و رهبر انقلاب بوده ،دف�اع از هر
که باش�د یقینا دف�اع از والیت نیس�ت .نیز عمیقا
از خ�دا میخواه�م که ه�ر وق�ت خس�ته از غبار
زمانه و اط�وار زنانه و قمار روزانه و خمار مس�تانه و
پیچیدگیهای عجیب و غریب این روزگار دیوانه،
سری به مندرجات مکتوب و مجالت مجازی حسین
قدیانی زدم ،باز کمافیالسابق حال معنویام خوب
شود .نیاورد خدا روزی را که شیر بیشهی مجازیام
را خسته و عصبی از پیکار با شغاالن و کفتارهای از
پش�تخنجرزن ،رنجور و ناالن ببینم و این حسین
غیر از آن حسینی باشد که یک هشتاد و هشت بود
و یک سرانگشت طالیی خلف صالح بابااکبر همهی
ما قطعهی بیست و ششیها...
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