
    محمد مهر
آدم ها گاهي در برابر يك نس�يم، پروانه مي شوند، 
نس�يمي وزيدن مي گيرد و ت�و به خ�ود مي آيي و 
مي بيني پوس�ت انداخت�ه اي. م�ا در هياهوي اين 
زندگي چه مي كنيم؟ گاهي فقط يك نسيم مي تواند 
چنان سكوتي را در ما بيدار كند كه فاصله اي ميان 

ما و آن همه هياهو بيفتد. 
موالنا مثل همه آنان�ي كه از حجاب ه�اي تن گذر 
كرده ان�د وقت�ي مي خواه�د خ�ود را معرفي كند 
مي گوي�د من مرغ ب�اغ ملكوت�م، آنها ك�ه در اين 
سراي سپنج به آگاهي جان ِعلوي رسيده اند وقتي 
مي خواهند خود را معرفي كنند همواره از استعاره 
مرغ و قفس سود مي برند: »مرغ باغ ملكوتم ني ام 
از عالم خاك/ چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم« 
و مردان خدا بي تاب پريدن از قفس�ند، اما آنها كه 
در روزمرگي ها گرفتار شده اند چنان به عالم خاك، 
چنان به محاسبات، خيال ها، نقشه ها، خودنمايي ها 
و آواز خواندن هاي در قفس خو گرفته اند كه از فكر 
پرواز به وحش�ت مي افتن�د. چرا؟ چون اساس�ًا از 
ياد برده اند ك�ه مرغ باغ ملكوتند. م�ا اغلب گمان 
مي كنيم قفس هستيم، همين قفس تن و آيا قفس 
از فكر پرواز به وحش�ت نمي افتد؟ مس�لمًا پرواز، 
قفس را مي ترساند چون قفس در برابر پرواز است و 

چگونه قفس از پرواز نترسد؟
         

 حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو داني
گاهي وس��ط محاس��بات زندگي و روزمرگي ها 
نسيمي وزيدن مي گيرد، دستي از غيب مي آيد و 
تو را از همه آن روزمرگي ها و محاس��بات تنگ و 
تاريك و آن لوليدن هاي مدام در پندارها بيرون 
مي كش��د. آيا اين همان وعده صادِق رسول اهلل 
)ص( نيس��ت كه مي فرمايد در روزهاي عمر شما آنات و 
دقايقي است كه نسيم هاي جان افزا وزيدن مي گيرد، آگاه 
باشيد و خود را در معرض اين نسيم ها قرار دهيد و حاال 
من اينجا در ميدان فلسطين به جمعيتي خيره شده ام كه 
خود را در معرض نسيم قرار داده اند: »نسيم صبح سعادت 
بدان نشان كه تو داني/ گذر به كوي فالن كن در آن زمان 
كه تو داني/ تو پيك خلوت رازي و ديده بر سر راهت/ به 
مردمي نه به فرمان چنان بران كه تو داني/ بگو كه جان 
عزيزم ز دست رفت خدا را/ ز لعل روح فزايش ببخش آن 
كه تو داني/ خيال تيغ تو با ما حديث تش��نه و آب است/ 
اس��ير خويش گرفتي بكش چنان كه تو داني/ يكي ست 
تركي و تازي در اين معامله حافظ/ حديث عشق بيان كن 
بدان زبان كه تو داني«.  و حاال در اين صبح سعادت، پيك 
خلوت راز ما را به اين جا كشانده است: بگو كه جان عزيزم 
ز دست رفت خدا را، و ما اينجا گرداگرد پيكر يك شهيد دور 
هم جمع شده ايم، چهره هاي هم را نمي شناسيم، نام هاي 
هم را نمي دانيم و اگر در خيابان همديگر را ببينيم دستي 
براي هم تكان نمي دهيم و سالمي رد و بدل نمي كنيم، اما 
ش��هيد ما را به ه��م معرفي مي كن��د. ما نام ه��اي هم را 
نمي دانيم، اما نام شهيد را مي دانيم و ش��هيد ما را به هم 
وصل مي كند، مثل وقتي است كه يك دوست مشترك، 
باعث دوستي دو نفر با هم مي ش��ود و حاال شهيد دوست 
مشترك همه ماست و ما را به هم معرفي مي كند. شهيد 
حلقه اتصال ما به همديگر اس��ت، مثل اينكه مغناطيس 
آهنربا، براده ها را به وجد و تكان و جنبش در مي آورد و آنها 
را در اتصال با همديگر قرار مي دهد، مثل اينكه كعبه اي، 

طواف حاجيان را تعريف مي كند. 

 چه كسي قلب ها را كوك مي كند؟
كسي كه به ش��اهبال هاي يك شهيد پيوند 
مي خورد نمي تواند نپرد. گاهي دستي مي آيد 
و كوك قلب ها را عوض مي كند. كوك قلب ها 
دست كيس��ت؟ چه كس��ي قلب ها را كوك 
مي كن��د؟ چه كس��ي ب��ه قلب ه��ا فراخوان 
مي دهد؟ چه كسي ما را با هم مهربان مي كند؟ گاهي اشك، 
نخ تسبيح مي شود، اين اشك ها و بغض هاست كه مثل نخ 
و سوزن مي آيند و از قلب هاي مجروح ما مي گذرند و ما را 
دوباره رفو مي كنند. گاهي اشك، اش��تراك مي آفريند و 
آدم ها را ب��ه هم وصل مي كن��د. زن و مرد، پي��ر و جوان، 
چهره ه��اي گوناگون، مرام هاي مختلف در اش��ك و آهي 

مشترك به هم پيوند مي خورند. 
و من اينجا شاهدم ميليون ها نفر در تهران مثل پروانه دور 
يك مكعب مستطيل مي چرخند. درون اين كعبه چيست؟ 
به چشم سر هيچ، استخوان ها و گوشت و پوست زخمي و 
خونين مردي كه حاال به ظاهر از تموج و جنبش افتاده، اما 
اين ظاهر قصه است. او همه آن پروانه هايي است كه دور تا 
دورش مي چرخند، همچنان كه كعبه همه آن حاجياني 
اس��ت كه پيرامونش در طوافند. كعبه ج��داي از حاجي 
نيست و پروانه ها جداي از آن شمع فروزان، اين چشم سر 
است كه به اشتباه حاجي و كعبه را دو چيز مي بيند، آنها 
يك حقيقتند، دو پرتو از يك بي نهايت كه توحيد نام دارد و 
حاال اگر همه تشييع كنندگان بگويند ما هم قاسم هستيم 
در معناي باطني اغراق نكرده اند چون چشم سر است كه 
دوگانگي را مي آفريند، قلب گواهي مي دهد كه پروانه هم 
جداي از شمع نيست، آنها حبه هاي يك خوشه انگورند و ما 

حاال حبه هايي از خوشه قلب سليماني هستيم. 

 ش�هيد آيينه مي گيرد تا تو به عم�ق زندگي ات 
نگاه كني

و ش��هيد با ما چه مي كند؟ ش��هيد آيينه 
مي گيرد تا تو به عمق زندگي، خواسته ها و 
تمناهاي��ت ن��گاه كن��ي. ش��هيد آيينه را 
مي چرخاند تا تو به عمق آنچه تو را به وجد 
مي آورد ي��ا مچاله ات مي كن��د، به كيفيت 
غم ها و شادي هايت نگاه كني، اين خاصيت آيينه است كه 
نشان دهد و شهيد به كيفيت آيينگي و زاللي رسيده است 
تا ما را به ما نشان دهد. شهيد اگرچه در ميانه آتش است اما 
به كيفيت آب رس��يده است، با دس��ت هايش تشنگان را 
سقايت مي كند و با چشم هايش كه آيينه اند تو را به تو نشان 
مي دهد. او آنجاس��ت كه آتش ها را خام��وش كند. چرا او 
مي تواند آتش ها را خاموش كند؟ چون پيشتر آتش درون 
خود را خاموش كرده است. چرا مي تواند اينچنين زالل و 
صاف باشد؟چون شهيد اول از همه گرد و خاك درون خود 
را خوابانده است. او پيش از آن كه نبردهاي بيروني را فتح 

كند فاتح نبردهاي درون خودش اس��ت، اول آن اهريمن 
درون را به بند كشيده است وگرنه نمي توانست با اهريمن 

بيرون پنجه در پنجه شود. 
و من و تو مي بينيم كه شهيد وسط معركه و نقش هاست، 
باالترين نقش ها را مي پذيرد، باالترين و پرمخاطره ترين 
نقش ها و مس��ئوليت ها را. اما او از چس��بيدن به نقش ها 
گذر كرده و به آن كيفيت آيينگي رسيده است. چرا آيينه 
مي تواند نشان دهد؟ چون آيينه به هيچ نقشي نمي چسبد. 
آيينه وسط معركه و نقش هاست، آيينه را در ميانه نقش ها 
قرار بده، همچنان آيينه اس��ت،يعني كه نقش ها را نشان 
مي دهد اما به هيچ نقشي نمي چسبد. چرا آيينه به نقش ها 
نمي چسبد؟ چون آيينه، خود ندارد. آيينه آنقدر جال يافته 
و صيقل خورده اس��ت كه بي نقش ش��ده و چون از خود 
عبور كرده و از حجاب ها رها ش��ده اس��ت مي تواند نشان 
دهد. اينكه من و تو در پرتو صورت يك ش��هيد، در آنچه 
او مي كند، در رفتارش مي توانيم ب��ه صورت خودمان، به 
صورت آنچه مي كنيم نگاه بيندازيم به خاطر آن است كه 

شهيد از خود گذشته اس��ت و چون به نقش نمي چسبد 
مي تواند آيينه من و ما باشد. آيينه نقش ها را نشان مي دهد، 
اما در دام هيچ نقشي نمي افتد، نمي گويد اين نقش براي 
من باشد، مال من باشد، اين نقش را براي خودم نگه دارم. 
نه! به محض اينكه آيينه بگويد اين نقش براي من باش��د 
مثل ديوار مات مي شود، آيينه كيش و مات همان نقشي 

مي شود كه به آن چسبيده است. 

 چرا ما به شهيد نياز داريم؟
چرا ما به شهيد نياز داريم؟ ما به شهيد نياز 
داريم چون او مي تواند بودِن حقيقي ما را در 
فراسوي نقش ها به ما نشان دهد. گاهي بودِن 
حقيقي ما زي��ر آوار نقش ها چن��ان پنهان 

مي ش��ود كه ما خود را با نقش ها يكي مي پنداريم. آيينه 
چنان شلوغ مي شود كه بازي را به نقش ها مي بازد و از ياد 
مي برد كه آيينه اس��ت و آيينه اي كه فراموش كند آيينه 
است نقشي از ديوار مي شود، مصداق همان آيه مي شود كه 
صم بكم عمي فهم ال يرجعون، كر و كور و الل مي ش��ود، 
ديگر نه مي تواند چيزي از حق ببين��د و نه چيزي از حق 
بش��نود. آيينه اي كه ب��ه نقش ها، محاس��به ها و پندارها 
مي چس��بد ديگر آيينگي نمي كند از بس ك��ه در ازدحام 
نقش ها گرفتار مي شود و شهيد در اين ميان كيست؟كسي 
كه از ازدحام نقش ها فراتر رفته است، كسي كه از نقش ها 
تهي شده است و نياز ما به شهيد دقيقاً از اين نقطه مي آيد. 
ما در مقام يك سياستمدار، در مقام يك روزنامه نگار، در 
مقام يك ب��ازرگان، در مقام يك ورزش��كار، در مقام يك 
حسابدار چنان به سياستمداري، چنان به روزنامه نگاري، 
چنان به بازرگاني، چنان به ورزشكاري، چنان به حسابداري 
مي چس��بيم كه انگار هويت و بودن ما همين نقش هايي 
است كه عهده دار شده ايم. به عبارت بهتر معناي زندگي و 
بودن خود را در همين نقش ها خالص��ه مي كنيم و اتفاقاً 
همه فتنه هاي زندگي از همين نقطه مي جوشند. وقتي من 
معناي زندگ��ي ام را از نقش هايم مي گي��رم هر قدمي كه 
برمي دارم به سوي يك فتنه دروني و بيروني است. وقتي 
من چنان به سياست مي چسبم كه فاصله اي ميان خود و 
سياست ورزي قائل نيس��تم، در آن صورت- حتي اگر به 
ظاهر انكار كنم-  قبله من سياست مي شود. وقتي من در 
مقام ورزشكار چنان تنگ به ورزش��كاري يعني به همان 
نقشي كه در آن لحظه عهده دارم مي چسبم كه فاصله اي 
ميان بودن خود و آن نقش نمي بينم، حتي اگر انكار كنم 
قبله من سكو است و شهيد در اين ميان به ما نشان مي دهد 
كه بودن ما كجاست؟ ناگهان تو را از روزمرگي و از لوليدن 
در ميان نقش ها بيرون مي كش��د. اين به نظرم مهم ترين 
كاري است كه شهيد با ما مي كند. انگار كه دستي از غيب 
بيرون مي آيد و همه  آن شلوغ بازي هاي روي آيينه را پاك 
مي كند و تو يك آن چش��مت به خودت مي افتد، آن خود 
واقعي، آن تهي ش��دگي از نقش ها و نقش��ه ها، خودي در 

فراسوي نقش ها، اين كاري است كه شهيد با ما مي كند. 

 هروله كنان دنبال آيينه اند
مي گوين��د م��رگ خال��ي ش��دن از هم��ه 
نقش هاست، همه آن نقش هاي موقتي كه به 
م��ا چس��بيده اند و وانمود مي كنن��د كه ما 
هستيم. فرق نمي كند من و تو به چه چيزي 
مي چسبيم: به س��وادمان؟ به قيافه مان؟ به 
دوستانمان؟ به رابطه هايمان؟ به افكارمان؟ به حرفه مان؟ 
به خانه مان؟ به اعتبار اجتماعي مان؟ به نقش��ه هايي كه 
مي كشيم؟ به طرح ها و پروژه هايمان؟ به نگراني هايمان؟ 
ب��ه افتخارهايمان؟ ب��ه جايزه هايمان؟ به هر نقش��ي كه 
مي چسبيم روزي مرگ ما را از اين نقش ها خالي خواهد 
كرد و بعد از آن چه مي ماند؟ وقتي روزي شغل، قيافه، بدن، 
دوست، خانه، عزيزان و هر آنچه به آنها مي چسبيم و از آنها 
اعتبار مي گيريم از دست برود، بعد از آن چه مي ماند؟ اين 
همان خط نوري است كه شهيد مي خواهد به ما نشان دهد. 
چرا ما دور تابوت او پروانه وار حلق��ه مي زنيم؟ ما در واقع 
دنباله آن خط نور حلقه زده ايم، چون او دارد به ما مي گويد 
ما حتي وقتي هم��ه آن نقش ها را از دس��ت دهيم باز هم 
خواهيم بود، چون شهيد همه آن نقش ها را از دست داده 
است، اما همچنان حضور دارد و همچنان زنده است، ما دور 
تا دور شهيد طواف مي كنيم، چون در اوست كه مي توانيم 
به خودمان نگاه كنيم و همه كس��اني كه شهيد را تعقيب 
مي كنند و دنبال او هروله كنان اين سو و آن سو مي دوند در 
حقيقت در تعقيب آيينه اند تا به صورت و سيماي حقيقي 
خود نگاهي بيندازند. اي جان ما! ما را به ما نشان بده و همه 
آن كساني كه مي گويند من هم قاسم سليماني هستم در 
حقيقت درست مي گويند چون همه ما در حقيقت در روز 
الس��ت به گواهي قرآن به الست بربكم پاسخ بلي داده ايم، 
همه ما شاهد و گواه بوده ايم و شهيد كسي است كه هنوز 
شهادت آن روز را به ياد دارد و وقتي مي گويم من هم قاسم 
سليماني هس��تم مي خواهم بگويم در پرتو شهادت يك 
ش��هيد مي توانم آن ش��هادت، آن گواهي، آن نور فطري 
اندرونم را كه زير گرد و غبار نقش ها و روزمرگي ها مدفون 
شده اس��ت به ياد بياورم و دوباره قلب آتشفشاني آن مرغ 

ملكوتي را گرم و گرامي در سينه خود حس كنم. 
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 وقتي انسان به ظاهر متمدن از درك عميق استعاره
 »همه ما در يك قايق نشسته ايم« عاجز مي شود

 »به من چه؟« 
حيواني ترين جمله اي كه انسان گفته است

نگاه

مي داني چرا ريش�ه ظلم يك بار براي هميش�ه كنده نمي ش�ود؟ چون پاي يك جمله 
حرام مي آيد وس�ط، حيواني به نام »به من چه؟« و اگر زورمان برسد اين حرام پرورده 
را تكاني بدهيم حداكثر براي مظلوم اشكي مي ريزيم، پرچمي بر در و ديوار مي كوبيم، 
رنگ پيراهنمان را عوض مي كنيم يا چند مصرع شعر مي سراييم اما از فردا باز هر كسي 
مي رود سراغ كار خودش، باز سر و كله آن جمله حرام در مويرگ مغزها پيدا مي شود، 
بازارها باز مي شود، شاعر و روزنامه نگار سوژه ديگري پيدا مي كنند، سياستمدار متني 
ديگر براي سخنراني ديگر آماده مي كند، كاسب،تاجر و كارمند سراغ دفتر و دستك 
و پرونده هايشان مي روند و اگر از ما بپرسي چه شد؟ كجا مي رويد؟ مي گوييم زندگي 
ادامه دارد و اگر كسي زياد پاپيچ مان شود مي گوييم هزار گير و گرفتاري داريم مي رويم 
گره هاي هزار رنگ زندگي هايمان را باز كنيم، اما يكي نيس�ت يقه م�ا را بگيرد و به ما 
بگويد نامردها! چشم باز كنيد و ببينيد يك جمله حرام  »به من چه؟« چطور اين مولود 
نامبارك را كه ما زندگي مي ناميم هر لحظه در ما مي زايد. كالهمان را قاضي كنيم. نام 
اين دست و پا زدن هاي تهوع آور زندگي نيست. هس�ت؟ نام اين »مي بيني كه چقدر 
گرفتارم«، نام اين »بله ولي زندگي هر كس�ي اولويت هاي خ�ودش را دارد« نام اينها 

زندگي نيست. هست؟

   ظلم ه�اي ام�روز در قياس با گذش�ته 
زيرپوستي تر اما وحشتناك تر است

اين كلمات را وقتي مي نوشتم تأثر قلبي ام از ترور 
ناجوانمردانه سردار س��ليماني واژه ها را با خود 
جلو مي برد، من آن لحظه ها در چهره ظلم چنين 
چيزي را مي ديدم: به من چه؟ وقتي نگاه كردم 
ديدم چيزي كه آن لحظه از خاطر من گذش��ته 
مي تواند همه آن صحنه هاي خشونت باري را در 
برگيرد كه به هر انساني در هر كجاي اين دنيا، 
در هر رابطه اي كه به چش��م مي آيد يا نمي آيد 
رفته است. از خودم مي پرسيدم در طول تاريخ 
به انسان هاي بسياري ظلم شده است، آدم هايي 
از اين ظلم ها متأثر ش��ده اند ام��ا همچنان ظلم 

در اليه هاي عميق روابط بش��ر در ساحت هاي 
گوناگون آن، در روابط ميان ملت ها و حكومت ها، 
در روابط اقتصادي، در روابط خانوادگي و دهها 
رابطه از اين دست تداوم يافته است. ممكن است 
ظلم امروز بشر زيرپوستي و نرم تر شده است مثاًل 
مي بيني سر انسان ها بمب ريخته نمي شود اما 
ميليون ها انسان به جرمي كه نكرده اند تحريم 
مي ش��وند، زندگي ميليون ها انسان دستخوش 
تغيير مي ش��ود و تحريم قرباني هاي بس��ياري 
مي گيرد كه به چش��م نمي آيد. آمارهاي متقن 
و مستدل مي گويند دويست و اندي نفر در دنيا 
به اندازه 7ميليارد نفر ثروت اندوخته اند، يعني 
تقريباً همه جمعيت زمين يك طرف و دويست 
و اندي نفر هم يك طرف، آيا اين همان سيستم 
پادش��اه و رعيتي نيس��ت؟ و اگر منصف باشيم 
آيا سيس��تم پادش��اه و رعيتي صدها و هزاران 
س��ال پيش منصفانه تر از اكنون نبود؟ آيا ظلم 
سيستم سرمايه داري امروز كم از سيستم پادشاه 

و رعيتي است؟

  چرا ظلم تداوم يافته است؟
پرسش اين است كه چرا ظلم تداوم يافته است؟ 
هر كس مي تواند به س��هم خود پاس��خي براي 
اين پرسش بيابد اما من آن لحظه به يك جمله 
رس��يده بودم، جمل��ه كوتاهي ك��ه احتماالً در 
خانه ها، اداره ها، خيابان ها و سازمان ها شنيده ايم، 
جمله اي كه همسايه به همسايه مي گويد، گاهي 
كارمندي به كارمندي مي گويد، گاهي كارمندي 
به ارباب رجوع��ي مي گويد، گاهي ب��رادري به 
برادري مي گويد: »به من چه؟« و اينگونه است 
كه ظلم در انواع و اش��كال آن در زندگي بش��ر 

تداوم مي يابد. 
اما چرا ما به همديگر »به من چه؟« مي گوييم. 
به خاطر اينكه انفصالي ميان خود قائل هستيم، 
انفصال و جداش��دگي اي كه در نهايت يك وهم 
اس��ت، چون در يك ش��كل عمي��ق زندگي ما 
انس��ان ها به همديگر مربوط اس��ت، اما در يك 
نگاه كوته بينانه اين ارتباط ها به چشم نمي آيد. 
جنگل هاي آمازون در حال فروپاش��ي و نابودي 
كامل اس��ت. به من چه؟ اما اي��ن جنگل ها يك 
چهارم اكس��يژن دنيا را تأمين مي كنند و آنقدر 
حياتي هس��تند كه معروف ب��ه ريه هاي زمين 
ش��ده اند. تو مي تواني اينجا به آتش سوزي هاي 
اس��تراليا از پش��ت صفحه تلويزيون نگاه كني 
و بگوي��ي به من چ��ه؟ چ��ون ظاه��راً دود آن 
آتش سوزي ها به تو نمي رس��د اما آيا اين خوش 
خيالي افراطي نيست؟ خانه همه ما يكي است و 
آن مثال كالسيك به روشني پيوستگي زندگي 
را در روي زمين نش��ان مي دهد: »همه ما روي 
يك قايق نشس��ته ايم يكي قايق را در جايي كه 
نشسته است سوراخ مي كند و ديگران مي گويند 

به من چه؟«
  توحش در لباس تمدن

از رابطه دولت ها با همديگر مثال مي زنم. فرض 
كنيد دولت ايران با دولت هاي اروپايي و امريكا 
س��ر موضوع كاربرد انرژي هس��ته اي به توافق 
مي رسد، بعد از مذاكرات طوالني توافقي به دست 
مي آيد. نمايندگان دولت ها اين توافق را جلوي 
چشم افكار عمومي و رسانه ها امضا مي كنند اما 
طولي نمي كشد دولت هاي اروپايي و امريكا زير 
تعهدات خود در اين توافق مي زنند، در حالي كه 
انتظار دارند ايران به همه تعهدات خود عمل كند 
و با اينكه به امتيازات وعده داده شده نرسيده و از 
سويي مورد تحريم هاي ظالمانه مضاعف هم قرار 
گرفته است همچنان در توافق بماند، اين اتفاق 
را در معرض هر عقل سليم و منصفي قرار دهيد 
به هيچ عنوان قابل پذيرش نخواهد بود، اما شما 
مي بينيد در روز روشن در ميان دولت هايي كه 
خود را طرفدار و هواخواه نوعدوس��تي مي دانند 
حق يك ملت به اين گستاخي تضييع مي شود. 
چرا؟ چون در نهايت اين انسان به ظاهر مدرن و 
نوعدوست از قالب نژاد، مليت، قاره و منافع خود 
به داستان نگاه مي كند و چون تو در آن قالب ها 
نمي گنجي پ��س حق خود مي دان��د كه چنين 
گستاخانه حقوق تو را ناديده بگيرد و بگويد به من 
چه؟ و اين انسان به ظاهر متمدن از درك عميق 
استعاره »همه ما در يك قايق نشسته ايم« عاجز 
است. او ظاهراً از برابري حقوق انسان ها مي گويد 
اما چ��ون از دريچه رنگ پوس��ت،مليت، نژاد و 
قالب هايي از اين دست به داستان نگاه مي كند در 
نهايت برابري او يك شعار توخالي و تهي است كه 

فقط به درد نمايش مي خورد. 

آمارهاي متقن و مستدل مي گويند 
دويست و اندي نفر در دنيا به اندازه 
7ميليارد نفر ثروت اندوخته اند، يعني 
تقريباً همه جمعيت زمين يك طرف 
و دويس�ت و اندي نفر هم يك طرف

شما مي بينيد در روز روشن در ميان 
دولت هايي ك�ه خ�ود را طرفدار و 
هواخواه نوعدوستي مي دانند حق 
يك ملت به اين گس�تاخي تضييع 
مي ش�ود. چرا؟ چون در نهايت اين 
انسان به ظاهر مدرن و نوعدوست از 
قالب نژاد، مليت، قاره و منافع خود 
به داستان نگاه مي كند و چون تو در 
آن قالب ها نمي گنجي پس حق خود 
مي داند كه چنين گستاخانه حقوق 
تو را ناديده بگيرد و بگويد به من چه؟

سبك نگرش

...و من اينجا ش�اهدم ميليون ه�ا نفر در 
تهران مثل پروانه دور يك مكعب مستطيل 
مي چرخند. درون اين كعبه چيس�ت؟ به 
چشم س�ر هيچ، اس�تخوان ها و گوشت و 
پوس�ت زخمي و خونين م�ردي كه حاال 
به ظاهر از تموج و جنب�ش افتاده، اما اين 
ظاهر قصه اس�ت. او همه آن پروانه هايي 
اس�ت كه دور تا دورش مي چرخند، حاال 
اگر همه تش�ييع كنندگان بگويند ما هم 
قاس�م هس�تيم در معناي باطن�ي اغراق 
نكرده اند چون چشم سر است كه دوگانگي 
را مي آفرين�د، قلب گواه�ي مي دهد كه 
پروانه ه�م ج�دا از ش�مع نيس�ت، آنها 
حبه هاي يك خوش�ه انگورن�د و ما حاال 
حبه هايي از خوشه قلب سليماني هستيم

شهيد آيينه مي گيرد تا تو به عمق زندگي، خواسته ها و تمناهايت نگاه كني

ما حاال حبه هايي از خوشه قلب سليماني هستيم

وقتي روزي ش�غل، قيافه، بدن، دوست، 
خانه، عزيزان و هر آنچه به آنها مي چسبيم 
و از آنها اعتبار مي گيريم از دس�ت برود، 
بعد از آن چه مي ماند؟ اين همان خط نوري 
اس�ت كه ش�هيد مي خواهد به ما نشان 
دهد. چرا ما دور تابوت او پروانه وار حلقه 
مي زنيم؟ م�ا در واقع دنبال�ه آن خط نور 
حلقه زده ايم، چون او دارد به ما مي گويد 
ما حتي وقتي همه آن نقش ها را از دست 
دهيم باز هم خواهيم بود، چون ش�هيد 
همه آن نقش ها را از دست داده است اما 
همچنان حضور دارد و همچنان زنده است

گاه�ي وس�ط محاس�بات زندگ�ي و 
روزمرگي ها نس�يمي وزي�دن مي گيرد، 
دس�تي از غيب مي آيد و تو را از همه آن 
روزمرگي ها و محاس�بات تنگ و تاريك 
و آن لوليدن هاي مدام در پندارها بيرون 
مي كش�د. آيا اين هم�ان وع�ده صادِق 
رسول اهلل )ص( نيست كه مي فرمايد در 
روزهاي عمر شما آنات و دقايقي است كه 
نسيم هاي جان افزا وزيدن مي گيرد، آگاه 
باش�يد و خود را در معرض اين نسيم ها 
ق�رار دهيد و ح�اال من اينج�ا در ميدان 
فلس�طين به جمعيتي خيره شده ام كه 
خ�ود را در معرض نس�يم ق�رار داده اند


