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رضاجان

حق :تحس�ین میکنم عقل دش�من را
که یک روز زودتر از بهش�تی ،خامنهای
را زد .ب�ه احتمال زیاد س�ید ج�وان نیز
از حاضرین جلس�هی ح�زب جمهوری
اسالمی در هفت تیر ش�صت به زعامت
س�ید مجرب میبود ام�ا باید پرس�ید
چرا در نقش�هی اجنبی ای�ن همه زدن
خامن�های موضوعیت ویژه داش�ت که
حاضر نش�دند بیس�ت و چهار س�اعت
دن�دان روی جگ�ر بگذارن�د و خطیب
رعنای نهضت و نظام را مثل بهش�تی و
آن هفت�اد و دو تن دیگر ،از سرچش�مه
به معراج بفرستند؟ ای بسا اگر حادثهی
مس�جد ابوذر در روز ش�ش تیر شصت
نبود ،االن باید به موازات شهید بهشتی،
از ش�هید خامن�های هم مینوش�تیم و
دقیقا از همین منظر باید ایمان خود را به
حکمت حضرت حق دوباره تجدید کنیم
و مدام با خود بخوانیم« :باشد اندر پرده
بازیهای پنهان ،غ�م مخور!» چقدر آیه
بیاورد خدا تا به ما ابن�ای آدم ثابت کند
که مکرش از مکر هر مکاری باالتر است
و باز اما آدم�یزاد ش�ک دارد به تحقق
وعدهه�ای الهی .از ص�در انقالب برویم
صدر اسالم .یک طرف مأمون بود و طرف
دیگر علی بن موسیالرضا .انصافا مو هم
الی درز نقشهی ش�وم «معاویهی ثانی»
نمیرفت« :اباالحسن را از مدینه بکشان
مرو و ضمن اعطای والیتعهدی به او ،با
یک تیر ،هزار و یک نش�ان بزن!» خوب
مهرهها را در شطرنج سیاست چیده بود
مأمون اما فکر یک جا را نکرده بود؛ خدا.
همان خدایی که زحمت پرورش موسای
کوچک را ع�دل انداخت گردن فرعون،
آیا س�ختش بود که محن�ت والیت تام
و تمام علی بن موس�ای بزرگ را از قضا
بار کن�د روی دوش مأم�ون؟ «مدینه تا
مرو» نقشهی مرگ اسلام بود ولی خدا
بدلش ک�رد به نق�ش جاویدان اسلام.
چنان برکت کاش�ت نفس حق امام رضا
در جایجای این خاک وسیع که جا دارد
«خاور میانه» را «خاور رضاییه» بخوانیم.
فقط در یک قلم؛ ورافتاد ش�یعهی چند
امام�ی ،از عصر مهاجرت س�لطان جان
و جهان ب�ه بعد .برگردیم ص�در انقالب.
حکایت سید خراس�انی همان حکایت
شاه خراسان اس�ت و نگهدار سیدعلی
همان خدایی که علی بن موس�ی را نگه
داش�ت« :خیلی عجله دارید برای قتل
این س�ید؟ پس به دس�ت خودتان زنده
نگهش میدارم!» اینجوری اس�ت خدا
که گاه از دل ش�ر ،خیر میرس�اند .خدا
هفت تیر بهشتی را برد ،چون شش تیر
یک جوانت�ر از بهش�تی را ذخیره نگه
داشته بود .خیالتان تخت که تا مهدی
فاطمه نیاید ،ش�اهد ما شهید نمیشود.
نگاه کنید به چشم آقا روز واکسن .یک
«ان مع�ی ربی س�یهدین» از دو دیدهی
حضرت عباسی خامنهای حکیم میبارید
که حد و حساب نداشت .آهای منافقین!
به این تمیزی خنثی ک�رد خدا آن بمبی
که ش�ما در رادی�و کار گذاش�ته بودید.
م�وج در گ�زارش رادیو  BBCنیس�ت.
دست خداست .گفت« :دست خدا بر سر
ماست؛ خامنهای رهبر ماست».

