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در حیرتم چه کرد محمود با شر شهر امام رضا که از یک گندهالت رسما یک عارف کامل ساخت؟

محراب انقالب

حق :محراب تا س�راب فاصلهای نداشت اما
همین که به پس�ت کاوه خورد ،آب ش�د .در
محلهی طالب مشهد گلر تیم ضد انقالب بود
ولی همین که همبازی شاگرد خامنهای شد،
به مدافع غیور انقالب تبدیل شد .در حیرتم
چه کرد محمود با شر شهر امام رضا که از یک
گندهالت رس�ما یک عارف کامل س�اخت؟
حتی بهمن پنج�اه و هفت هم نتوانس�ت در
گوش علیاصغر ،الالی�ی تغییر بخواند لیکن
اس�تاد خامنهای معج�زه ک�رد و از محراب
برای خمینی یک علیاکبر س�اخت .بیخود
نیست در بهشت رضای مش�هدالرضا وقتی
مزار ش�هید محم�ود کاوه را میگیری ،عدل
میرس�ی به مزار ش�هید علیاصغر محراب.

سلام خدا ب�ر محمود کاوه .سلام خ�دا بر
علیاصغر محراب .سلام خدا ب�ر خامنهای
که منبر کرامتش مسبب رش�د محمود کاوه
شد تا فردایی دیگر اس�باب رشد علیاصغر
محراب هم فراهم ش�ود .مح�راب جای مهر
روی پیشانی نداشت؛ همهی وجودش خاک
کربال بود .حت�ی وقتی هم که ب�د بود ،خوب
بود .حتی وقتی هم که شیطان بود ،آدم بود.
حتی وقتی هم که جهنمی بود ،بوی بهش�ت
میداد .حتی وقتی هم که شراالشرار سناباد
و نوغان و پایینخیابان و باالخیابان بود ،خیر
به مردم میرس�اند .مرز گذاش�ته بود برای
قلدریهایش .خط قرمز داشت .زور بازویش
را به رخ ضعیف نمیکش�ید .با ناموس مردم

کاری نداش�ت .با تی�غ ریش م�یزد و با تیغ
حتی ش�اهرگ گردنکلفتها را نیز عین آب
خوردن میزد اما هرگز نه قبل از آش�نایی با
کاوه و نه بع�د از آن رخداد محم�ود ،با ریش
تیغ نزد .محراب ،موالنایی بود که شمس خود
را نه در ش�عر مثنوی بلکه در شعور محمود
کاوه پیدا کرده بود .محراب ،حکیم طوس�ی
بود که فهمی�ده بود بهت�ر و زندهتر از آهنگر
شاهنامه نیز رصد کاوه ممکن است :پای درس
آس�دعلیآقا .همان ج�ا که محم�ود کاوه از
البهالی خطبههای خامنهای جوان ،رمز و راز
اعج�از را میآموخت .اینک�ه چگونه مس را
بدل به طال کند .مگر نکرد؟ مگر کاوه متحول
نکرد محراب را؟ مگر صدام برای سر محراب

جایزه معی�ن نک�رد؟ بنگرید ای�ن قهرمان
حزباهلل را .این فرزند ماشاءاهلل را .ماشاءاهلل
به این پ�در و ماش�اءاهلل به این م�ادر .مظهر
حریت حاصل نمیش�ود اال ب�ا نطفهی پاک و
لقمهی حالل .پانزده مرداد سال چهل ،خدا حر
را دوباره آفرید و سی دی سال شصت و پنج،
خدا دوباره اراده کرد که از حر ش�هید بسازد.
محراب فقط محراب خودش نبود .محراب نماز
کاوه و صیاد و بابانظر و برونسی و شوشتری و
چراغچی هم بود .اغراق نکردهام اگر بنویسم
محراب ،محراب نماز شب سیدعلی هم هست.
یا حق! در توصیف محراب ،هر چه میخواهی
غلو کن .ش�ک نکن قلمت واقعیت را نوشته:
محراب حقیقتی است بر گونهی اساطیر...

