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آقا مثل آقا

اینکه آدمها را به خاطر نقصهایشان طرد کنیم
بیشتر نقصگرایی است تا کمالگرایی
جواد ش�املو :امروز که پای این متن انقالب؟» ذهن و جان حکیم اما با این داستانها آشنا
نشس��تهام ،ی��ک روز قبل از ش��هادت اس��ت؛ خاصه حکیمی که هم داستانهای بسیاری را
حضرت زهرا اس��ت در فاطمیهی اول از سر گذرانده ،هم گذران داس��تانهای بسیاری را به
س��ال هزار و س��یصد و نود و نه هجری چشم دیده و هم بسیار ،بسیار ،بسیار #داستان خوانده.
شمسی و چند روز مانده به نخستین سالگرد شهادت او فرق دارد با نسلی که رفتوآمد حکومتها را ندیده.
مردی ک��ه تمام زندگ��یاش عملیاتی بود ب��ا رمز «یا جنگ ،این مادر قصهها را ندیده .زندان نگذرانده ،تبعید
فاطمئالزهرا» .نه فقط زیس��ت حاجقاسم ،عملیات یا نچش��یده .میانهی چندانی هم ب��ا خواندن قصههای
فاطمه بود که دوران انقالب ما سراسر دوران صدیقهی س��ترگ ملل دیگر ن��دارد .حکیمی چ��ون خامنهای
کبری اس��ت که «یا فاطمئالزهرا» پیش از آنکه اسم میداند دنیا همهاش داستان است و سرتاسرش مسیر.
رمز کربالی پنج باشد ،اس��م رمز قلب روحاهلل بود که دنیا جایی اس��ت که همهچیز در آن داستان میشود.
در آرزوی تحق��ق وصایای بیبی دوعال��م میتپید .ام اینکه راه انق�لاب مملو از داس��تانهای پر پیچوخم
ابیها هنوز هم برای این نهضت م��ادری میکند؛ چرا باشد برای او بدیهی است .لختی زندگی رهبر انقالب
که ما در س��فر انقالب ،به تفحص فرزند گمشدهی او را بگذرانیم از پیش نظر؛ مرد داس��تانها است او انگار.
برخاستهایم .گمشده ،نه مثل شهدای کربالهای چهار آدمیزاد را میشناسد؛ روانشناس است .رفتار مردم را
و پنج در البهالی خاک محزون شلمچه ،نه مثل یوسف میشناسد؛ جامعهشناس است .از آدمها توقع بینقص
گمگشتهی کنعانیها .گمشده همچون طبیب حاذقی بودن ندارد اما کمالگرا است .جمهوری اسالمی را در
در میان قریهی مردمانی خسته و بیتسال .نام حضرت بهشت ایدهآل خودش نمیداند اما آرمانگرا است .او
مادر ،اسم رمز تمام ش��یعیان پدر امت است که شیعه میداند اینکه آدمها را به خاطر نقصهایش��ان طرد
مکتب شهادت است و فاطمه مادر شهادت و شهادت کنیم ،عین نقصگرایی است و اینکه به خاطر نرسیدن
به مقصدها مسیرها را نفی کنیم،
فاطمه خاصترین ش��هادتها.
مصداق س��کونخواهی است.
اما از کجا شروع شد این قصهی
کمالگرایی یعنی کوچکترین
خون و اشک و حماسه؛ قصهی
کماالت وج��ودی ه��ر کس را
ش��هادت؟ از همان کوه! همان
ببینیم و ق��در بنهی��م و به کار
کوه که پیامبر بر فرازش ایستاد و
بگیری��م و آرمانگرای��ی یعنی
به مردم فرمود« :قولوا ال اله اال اهلل
از کوچکتری��ن حرکت��ی که
تفلحوا!» قولوا ال! بگویید نه! این
ما را ول��و قدمی ب��ه آرمانمان
اختیار
لفظ مقدس .این نشانهی
کمالگرای�ی ی�ک ع�ده،
نزدیک میکند -ب��ه این بهانه
و آزادی .ای��ن ضام��ن آزادگی
کلیدواژهی تنگنظریشان
که این وضعی��ت ،همان کمال
که به درس��تی «جه��اد کبیر»
اس�ت و آرمــانگرای�ی
مطلوب ذهن ما نیس��ت -روی
نامیده ش��ده؛ نپذیرفتن ،دست
عدهای دیگ�ر ،کلیدواژهی
برنگردانی��م .کمالگرای��ی یک
رد زدن ،نخواستن ،تن ندادن .در
دیش�ان .کمالگرای
ناامی 
عده ،کلیدواژهی تنگنظریشان
جهاد صغیر برای ستاندن حقی
حقیق�ی حتیالمق�دور از
اس��ت و آرمانگرای��ی عدهای
برمیخیزی و یورش میبری و
نقص آدمها چشم میپوشد
دیگر ،کلیدواژهی ناامی دیشان.
دفاع میکنی و میکشی و کشته
و آرمانگ�رای واقعبین به
کمالگرای حقیقی حتیالمقدور
میشوی اما جهاد کبیر ،عرصهی
مسیر طیشده میبالد« :به
از نقص آدمها چش��م میپوشد
صبر اس��ت .جه��اد کبیر جایی
راه بادیه رفتن به از نشستن
و آرمانگرای واقعبین به مسیر
است که تو از طرف مقابل چیزی
باطل» .ح�ال راه ما که راه
طیش��ده میبالد« :به راه بادیه
راه
نمیخواهی ،جز اینک��ه به
بادیه هم نیس�ت و عین قله
رفتن به از نشستن باطل» .حال
خ��ودت ب��روی و راه دیگری را
است؛ هر قلهای هم نیست که
راه ما که راه بادیه هم نیس��ت و
نپذیری .طرف مقاب��ل هم از تو
«قلهی قاف» است
عین قله اس��ت؛ ه��ر قلهای هم
چیزی نمیخواه��د ،مگر آنکه
نیس��ت که «قلهی قاف» است.
دس��ت از راه و مس��لک خودت
برداری .جه��اد حضرت اباعبداهلل ،جه��اد کبیر بود .او هنر ،کار کردن ب��ا آدمهای ناقص اس��ت .پیش بردن
به یزید گفت نه! همین .نه جنگ ،نه بیعت .تن ندادن امور است با هر آنچه که در دست داریم .ما که پیامبر
جایی است که شرافت ،بیش از همهجا خودش را نشان نیس��تیم اما پیامبران هم برای هر کاری مس��یرش را
میدهد .جهاد ما در مقابل رژیم شاه ،جهاد صغیر بود طی میکردند و بنا و اس��اس هدایت آن��ان بر معجزه
اما پس از انقالب در برابر نظام سلطه و جهان استکبار ،نبوده است .اساس��ا اسالم دین مسیر اس��ت ،نه دین
جهاد کبیر .تن ندادن .این همهی داستان ما است و هر مقصد .اسالم مثل یک مدرس��هی کامل است که اگر
که میخواهد ما را درست بشناسد ،باید بداند که برای ما برنامهی فرهنگی برگزار میکند ،خ��وب میداند که
«تبری» نهتنها مقدم بر «تولی» بلکه شرط آن است .وظیفهاش پرورش و رشد دانشآموزان در قالب کار و
ابتدا «نه» به کدخدا و آنگاه «آری» به خدا .ابتدا سنگ فعالیت است ،نه اینکه صرفا مراسم باکیفیتی ترتیب
بر صورت ش��یطان زدن و سپس سنگ پرستش اهلل را داده باشد .مدرسه توفیر دارد با سازمان تبلیغی .آدمها
به سینه زدن .در جهانی که قلیلی سلطهگرند و کثیری را خدا به دنیا آورده تا رش��د کنند .دین هم مانند یک
سلطهپذیر ،ما میخواهیم به #سلطه تن ندهیم .دنیا مدرسه غایتش رشد آدمها اس��ت .حکومت اسالمی،
دنیای بدی است و تن ندادن به آن #هزینه دارد .این تمدن اسالمی و جهان مسلمان همگی بسترساز رشد
«تن ندادن» نقل به مضمون پاسخ رهبر انقالب است انساناند و برپایی این بس��تر بدون طی طریق تعالی
به کارگردان محترمی که در یک دیدار غیر رس��می ،ابنای آدم ،متناقض به نظر میرسد .این یعنی مقصد
دلش را به دریا زد و خواست حضرت آقا را از آنچه در ما همان مسیر ما است ،نتیجهی ما همان تکلیف ما و
ذهن مردم میگذرد آگاه کند .غافل از آنکه خامنهای کمال ما همان تکامل ما .اگر رهبر انقالب در آن دیدار
خود دریاس��ت و از امواج ،مطلع و به زیر و بم سفینه ،غیر رسمی به معدودی از دلبستگان نهضت که به علت
آگاه .خامنهای با سعهی صدری که به آرامش ساحل وجود برخی مش��کالت ،انقالب اسالمی را تا حدودی
میمانست ،به همهی آن کارگردانهای عزیز نشان داد کمثمر میبینند پاسخ میدهد« :مشکالت هست اما
که کارگردان زندگی مردان خدا ،خداست .آن چهرهی این خالف انتظار من نبود؛ واقعا خالف انتظار من نبود»
ن خبردار نشان از همین دیدگاه مس��یرنگر است .انقالبی بودن
ب بحرا 
سینمایی میخواست کسی را از گردا 
ن اس��ت .آقا پاسخ ایشان را چیزی نیست جز همین تن به راه زدن و منتظر فراهم
کند که خود ناخدای برها 
میدهد .از باالی یک صندلی و از چند متر فاصله؟ نه! از شدن همهی وسایل و شرایط نماندن .به همان اندازه
خیلی باالتر و خیلی دورتر .آنگاه یک کارگردان دفاع که تن ندادن به دشمن مایهی عزت است ،تن زدن به
مقدسی در ادامهی انتقادات یا به بیان بهتر درددلهای راه عامل پیشرفت اس��ت .انقالب سفره نیست ،سفر
صادقانهی آن جلسه ،سؤالی از رهبر انقالب میپرسد :است و اقال وجود آن دسته از مشکالت قهری که ریشه
«آیا وضع فرهنگی امروز همان چیزی است که ابتدا در در سوءمدیریتها ندارند ،بیش از آنکه نشان نرسیدن
ذهن شما بود؟» فحوای مطلب همان است که گاهی به اهداف باشد ،نشانهی رفتن و حرکت کردن به سمت
از زبان مردم میشنویم« :این بود نتیجهی آرمانهای مقصد است...
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