حق :نه که میدانستم تابستانها پای قلهی دماوند آفتاب
میگیری ،جادهای باریک را در وس�ط ه�راز پیچیدم باال
بلکه در ایرا ببینم�ت .ایرای زیبا و دلربای تو اس�تعاره
از همهی ایران اس�ت .چه وقت قهر بود اول مهر ،حضرت
حس�نزاده؟ نکند خواس�تی عالمترین برگ درخت این
قرون ماضی و مضارع و حال باش�ی که از خ�زان روزگار
افتاده پایی�ن؟ چه وقت رفت�ن بود عالم�هی ذوالفنون؟
چطور دلت آمد دل حضرت آقایی را بش�کنی که آنجور
در مقدمهی کتاب گرانمنزلهی انس�ان در عرف عرفان،
در اوج جلال توصیف�ش کردی؟ ان�گار میکن�م در آن
واحد حافظ و س�عدی و موالنا و شیخ اش�راق و ابن سینا
و خوارزمی و رازی و فردوس�ی و عطار و خی�ام و خواجه
عبداهلل و ابوریحان و مجلسی و بهایی و طوسی را از دست
دادهایم .یک تنه جم�ع همهی اینها ب�ودی و چه کیفی
میکرد خامنهای از داش�تنت .وقتی آنور سید ،جوادی
مینشست و اینورش تو ،ما ماه را ستارهباران میدیدیم.
چه وقت رفتن بود آی�تاهلل؟ آن روز گ�رم گرمترین ماه
س�ال هم که قسمت نش�د زیارتت کنم .س�کینهخاتون
گفت« :آقا یک س�اله ایرا نیام�ده .مریضاحوال اس�ت.
بیاید هم دیدار ندارد ».ایراد از م�ن بود ،نه ایرای تو .البد
دامنم تر بود که زیارتت قسمتم نشد .البد لیاقت نداشتم.
ایرای تو حاال بدون تو چه کند؟ سر بگذارد در آغوش بام

ایران و تا کی غم این داغ را زارزار بگرید؟ چه وقت رفتن
بود عالم�هی اهل تهذیب ک�ه هیچ وقت ب�ه این اصحاب
تحزب پا ندادی که امیال نارس�ای خود را با آمال باالبلند
تو تاخت بزنند؟ هرگز فراموش نمیکنم که خروجیهای
طرح ضد والیت مصباح ،بعد از تخریب بهشتی و مطهری
که آن چرا در قلهک خانه داش�ت و این چرا ماشینش بنز
بود ،به خود ش�ما دردانهی بینظیر دهر هم گیر دادند که
چرا شاس�یبلند؟ احمقها اس�م این جهل مرکبشان را
هم گذاشتهاند «عدالتخواهی» .با خود آیتاهلل جوادی
هم دیدیم چ�ه کردند .ذنب الیغفر تبل�ور ذات اقدس اله
این بود که م�ردک نامحم�ود را خیلی زودت�ر از جریان
مصباحیسم ش�ناخت و هرگز توهم نزد سوم تیر مصباح
همان هفتم تیر بهشتی اس�ت .مثل کارگزاران و پایداری
حزب زیاد بودند که بخواهند با شأن و منزلت تو نیز همان
کنند که با هاش�می و مصباح کردند اما ت�و خود در بیعت
محض حضرت آقا بودی و هیچ دوس�ت نداش�تی جمعی
نادان بخواهند با وجود آقا ازت آقاباالس�ر بس�ازند .اگر
کارگزاران راه روحاهلل را پیچاند و برای بیعت با هاش�می
پیچید به کجراههی فساد اقتصادی ،پایداری هم درست
علیه راه حضرت ماه رفت در خیم�هی مصباح تا به خیال
خام خود از «مطهری زمان»« ،بهشتی دوران» هم بسازد.
آه از ای�ن فس�اد سیاس�ی .کاش نمیرفت�ی آی�هی اهلل!
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