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تمرین حریت
حق :بابااکبر در تمرین تئاتر در نخس�تین روزهای
حوزهی هن�ری و به احتم�ال زیاد ،اولی�ن ماههای
انقالب .شهدا فقط وقتهایی نقش بازی میکردند
که الزم بود نق�ش بازی کنند .س�ینما ،تئاتر ،روی
سن و هر کجای دیگر که ادا و اطوار و فیلم و فیگور
خالی از اش�کال بود .کاش بس کنیم کلیشهسازی
از ش�هدا را .کاش با دیدن عکس آوینی با یک من
سیبیل دچار تعجب نش�ویم و کاش فکر نکنیم که
راوی فتح بعد از تحول ،تبدیل شد به یک آدمآهنی
خوب و گوش به فرمان .عیب بزرگ جناح اصولگرا
که معاالسف تفکر همراه با تکبر و تحجر پایداری
در رأس و بدنهی آن رخنههای خطرناک کرده این
است که از اصول و ارزشها کلیشههای وحشتناک
میس�ازد و خود را مال�ک مطلق هم�هی مفاهیم
آرمانی میخواند .چرا روزنامهی کیهان در صفحهی
یک خ�ود زیر عکس نام�وس مردم تیت�ر میزند:
«قربانی آزادی» و بعد هم آن دوگانهی مس�خره را
میسازد؟ چون توهم زده سند ششدانگ «راهیان
آزادگی» خورده به نامش! حواسمان نباشد ،عقاید
کیهانی این هنر وارونه را دارند که حتی از حماسهی
اربعین هم کلیشه بسازند .من که فکر میکنم خدا
در ماجرای کربلا تعمدا حضرت ح�ر را وارد بازی
ک�رد .اینکه طرف ت�ا همین چند س�اعت پیش از
فرماندههای ردهباالی دشمن بوده و بعد ناگهان سر
از سپاه اباعبداهلل درمیآورد ،یعنی در این دنیا هیچ
چیز قطعی وجود ندارد و ابدا نباید روی چیزی شرط
بست یا هی دم به ساعت اتمامحجت کرد .ما حتما
دوگانهی راهیان آزادگی و قربانی�ان آزادی داریم
اما نه به روایت کیهان بلکه ب�ه روایت فتح .در لنز
دوربین سیدمرتضی خبری از خطکش طرح والیت
نبود .نه آقای ش�ریعتمداری! پدرم هرگز مصباح
و مصباحیس�م و مصباحیس�تها را قبول نداشت.
نمیدان�م بابااکب�ر آی�ا در تئاترهای�ش هیچ وقت
ش�ده بود که نقش حر را بازی کند یا نه؛ ولی خوب
میدانم که چه در جنگ و چه در زندگی ،آدم حری
بود .زیادی اگ�ر با «هویت» کاس�بی کنی ،حریتت
دچار مشکل میش�ود .صدالبته هنوز هم معتقدم
یادداشت شما از سر خیرخواهی بود ولی وای بر ما
اگر از خیرخواهی هم کلیشه بسازیم...
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