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هنرمند کسی است که
حرفش را تنها در قالب فریاد
میتواند بزند .هنرمند اهل
صورت است و عارف اهل
معنا ،اما این دو در نقطهای به
یکدیگر میرسند .آنجا که
آتش در سینهی عارف ،صورت
میآفریند و آنجا که صورت در
سینهی هنرمند ،آتش .امام
همان عارف هنرمند است ،نه
چون شعر میگفت
هنر و ابتکار امام خمینی
صورتبندی حکیمانه و
ذوقمندانهی نظامی بود که
نظم ظالمانهی جهان را به هم
ریخت و برای سپاه ولی خدا یار
جمع کرد .امام آن زعیمی بود
که نور دین را به آخرین جادهی
منتهی به شهر ظهور رساند.
جادهای نه چندان هموار
و نه چندان صاف اما روشن
و پررهرو

جواد شاملو :از وقتی که بچه بودم تا همین االن ،نه همیشه دین (و صدالبته به جای علم) از سوی حکومت تبلیغ میگردد .ایران به عنوان
اما بیشتر اوقات با ماشین به مشهد میرفتیم .آن قدیمها جاده یک کشور شیعی ،کشوری که از دیرباز کش��ور عاشقان پیشوای آزادهای چون
موج داشت و ماشین چنان باال و پایین میشد که انگار سوار حسین بن علی است در برابر اوامر و نواحی آمریکا و اسرائیل -دولتهایی جعلی
ترن هوایی باش��یم ،جیغ میکش��یدیم و میخندیدیم .باقی که روی همهی دولتهای ظالم تاریخ را سفید کردهاند -منفعل است .اینجا امام
مس��یر که صاف بود من کاری جز خوابیدن ی��ا دعوا کردن با قیام را از حوزهی قم شروع میکند و به آن نهیب میزند که «علمای اسالم به داد
خواهرم نداش��تم .جز این دو ،از پنجرهی ماشین زل میزدم به بیرون .به خاک اسالم برسید! اسالم از دست رفت!» امام اینگونه میگفت ،چرا که فرهنگ ایرانی
زردرنگ بیابان و آس��مان آبیاش .و کوههایی که در دوردست همیشه با اقتدار تنها متولی و میزبان اسالم ناب محمدی بود .امام حوزه را دعوت به قیام میکند،
خاصی ایس��تاده بودند .با خودم خیال میکردم کل سفر یک فیلم است و کل چه عاقبت کار روحانیت شیعی به کربال بکشد ،چه مردم پشت روحانیت بیایند
مس��یر رفت و برگش��ت هم تیتراژش .آنقدر فیلم فوقالعادهای است که فقط و رژیم ساقط شود .این دلیل دوم امام برای کنار گذاشتن تقیه بود ،چون عالوه
تیتراژش اینهمه طول میکشد؛ به اندازهی هزار کیلومتر راه .و کارگردان فیلم بر آن که شرایط بحرانیتر از آن بود که بتوان چراغخاموش و با تقیه کار کرد ،امام
هم طبعا خودم بودم .از خیاالت زیادی کودکانهی حقیر که بگذریم سفرها گاهی میدانس��ت که در جامعه ظرفیت برای یک انقالب مهیاس��ت و مردم پش��ت
واقعا هم اینگونهاند .یک فیلم چندروزه .االن البته از آن جاده -موسوم به جادهی روحانیت را خالی نمیکنند .امام اما این را هم میدانست که آن لکوموتیوی که
قدیم -نمیروی��م و دیگ��ر از آن موجه��ای هیجانانگیز و ب��رای حقیر اغلب میتواند قطار تودههای مردم را به خود وصل کند مارکسیسم یا ایدئولوژیهای
وحشتانگیز خبری نیست .خواهرم خودش خانوادهدار شده و نوبت پسربچهی مشابه نیست ،بلکه حوزه و قشر نخبگان مذهبی است .پس حوزه ،روحانیت و
ش��ر و ش��یطان خودش اس��ت که اذیتش کند .عقب ماش��ین خودم هستم و همچنین قش��ر فعال مذهبی ش��دند لکوموتیو و موتور حرکت انقالب .اولین
هندزفری و موبایلم؛ اگر بنا نباشد پش��ت فرمان بنشینم .بعضی جاهای جاده ،کسانی که به میدان آمدند و کشته دادند و ماشین قیام را استارت زدند نیز طالب
بودن��د در پانزدهم خرداد چهل و دو؛ و این ش��هید
یکی از تفریحاتم هنگام زل زدن به بیرون ،دنبال
دادن سندی بر صداقت قیامشان بود .حوزه به دلیل
کردن سیم برق میشد که از یک تیر چراغ برق راه
همین صداقت ،قیام را به دست مردم سپرد .حوزه
میافتاد و کمی پایین میآمد و بیآنکه بیش از حد
یک حزب نبود و قیام را در س��اختار و تش��کیالت
از ارتفاعش کم شود دوباره اوج میگرفت و به تیر
خودش محدود نمیکرد .به این معنا انقالب اسالمی
چراغ برق بعدی میرس��ید .پیش از آنکه آنقدر
یک انقالب حوزوی نبود چون مردمی بود و به یک
پایین بیاید که حیوانات به آن آس��یب برسانند یا
معن��ای دیگر حوزوی ب��ود چون ن��وک پیکانش و
نزدیک سطح زمین ش��ود و زیر خاک و خاشاک
رهبریاش به خواست خود مردم از حوزه بود .درست
بیابان مدفون ،تیر دیگری از راه میرسید و آن را
مانند یک قطار؛ که نه واگنها بدون لکوموتیو امکان
تحویل میگرفت و به بعدی میرس��اند .عمودها
حرکت دارند و نه یک لکوموتیو به تنهایی میتواند
همینطور دست به دست سیم برق را میرساندند
«غیبت» نه خارج شدن امام از وادی
حرکت هدفمند و ثمربخش��ی داش��ته باشد .امام
تا از میان بیابان ،روس��تایی یا شهری سر برآورد و
آدمیان که خارج ش�دن آدمیان از
اینگونه دست شیعیان را گرفت و به مرتبهای باالتر
بعد دوباره قطار عمودها و س��یم برق��ی که نور را
رس��اند که با تش��یع صفوی نیز متفاوت است .آن
وادی امام است .نه غیب شدن امام
پخش میکرد در بیابانی که هرچقدر روزش پر از
تش��یع هنوز تنها در میان مردم اس��ت و از س��وی
آفتاب است ،شبش تاریک است و خالی از نور .در
از پیش�گاه مردم که اخ�راج مردم
حکومت جز به عن��وان یک پوس��ته و ظاهر اعمال
س��طح بیابان ،منظم و پش��ت به پش��ت یکدیگر
از محضر امام است .داستان هبوط
نمیشود .این اساس��یترین پیچ مس��یر تشیع به
همچون یک لشکر از س��ربازان ،وظیفهشناسانه
بنیآدم است از جنتاالمام .و آنکه
سمت دیار ظهور حجت خدا بود .جادههای پیش و
سیم را بر شانه گرفتهاند تا ارتباط نور قطع نشود و
مسئلهی غیبت را اینگونه بنگرد دیگر
پ��س از آن اگرچه ناهمواریها و پی��چ و واپیچهای
بیابان خام��وش نمان��د .این سلس��لهی غریب و
منتظر آمدن امام نیست بلکه منتظر
متعدد دارد اما خطیرترین گردنه ،گردنهی انقالب
خاموش اکنون که دیگر خیال��م درگیر فیلمی به
رسیدن به امام است
بود و پس از آن امید است که این جاده شیبی رو به
بلندای سفری چندروزه با تیتراژی هزار کیلومتری
پایین داشته باشد .جادهای البته با پیچهایی که هر
برای تماشاگرانی مشتاق نیست ،سلسلهی دیگری
ک��دام میتوانس��ت و هن��وز میتواند ای��ن تالش
را در خیالم نق��ش میزند که آنها نیز پش��ت به
پشت هم مانند سربازانی صف کشیدهاند در بیابانی به نام «غیبت» .سلسلهای چهاردهقرن��ه را به پرتگاه بین��دازد .در همان دوران آدمه��ای خوبی بودند که
که این نوشته در وصف بزرگ و به نوعی خاتم آنان ،امام روحاهلل است .سلسلهی میگفتند باید نشست ،چرا که شرط ظهور پر شدن زمین از ظلم و جور است و
زعامت .کار زعیم -کس��ی که در علم و اجتهاد ،معرفت و آگاهی ،تقوا و سلوک اینکه هر پرچمی قبل از قائم آل محمد باال رود باطل است و ...این آدمهای خوب
عرفانی به درجهای برسد که بتواند «نائب عام ولی خدا» باشد -نیز همین است؛ شاید فکر میکردند که با یک گوشه نشستن و س��کوت کردن ،میتوان به امر
که اگر آدمیان را از شهر نورانی و پرشکوه امام بیرون راندند و آنان را سرگردان ظهور کمک کرد و آن را ناظر ب��ر فراگیری ظلم و جور در زمی��ن و زمان ،جلو
بیابانها کردند تا اینبار خود راه شهر امام را برگزینند و با پای خود به شهر امام انداخت .اما مسئله اینجاست که ابتدا باید حقی وجود داشته باشد و سپس آن
وارد شوند ،نور دین خدا بر دوش زعما حمل ش��ود و راه شهر نور را به خلقاهلل حق فروگذارده ش��ود تا بتوانیم بگوییم ظلمی اتفاق افتاده .باید ابتدا مظلومی
بنمایانند« .غیبت» نه خارج شدن امام از وادی آدمیان که خارج شدن آدمیان باشد که ظالمی داشته باش��د و س��پس امام بیاید و از آن مظلوم دفاع کند .اما
از وادی امام است .نه غیب شدن امام از پیشگاه مردم که اخراج مردم از محضر مظلومی که میتواند از خود دفاع کند و نمیکند دیگر اساس��ا مظلوم نیست.
امام است .داستان هبوط بنیآدم است از جنتاالمام .و آنکه مسئلهی غیبت را کنارهگرفتن از مبارزه ،پیش از آنکه زمین را پر از ظلم و جور کند ،ساکتین را به
اینگونه بنگرد دیگر منتظر آمدن امام نیست بلکه منتظر رسیدن به امام است .ظالمین و جائرین پیون��د میدهد .مظلومی که میتواند از خ��ود دفاع کند اما
میداند که دیگر قرار نیست امام در خانهی او را بزند بلکه او باید آنقدر پای آن نمیکند ،تنها حق خود را دریافت میکند و دنیایی ک��ه در آن مظلوم به ظلم
بنشیند و دقالباب کند تا زمان باز کردن در فرا برسد .او میداند از اساس ،غیبت راضی باشد ،نه دنیای ظلم و جور که به نوعی دنیای عدل و عدالت است .با این
برای محقق شدن آن جملهی حضرت فاطمهی زهراست که فرمود «مثل علی اس��تدالل ضد عقل و فطرت که بنش��ینیم تا زمین پر از ظلم و جور شود دیگر
مثل الکعبه إذ تؤتی و ال تأتی» .علی مانند کعبه است در آن هنگام که مردم به حقالناس از میان میرود و همگان میشوند ظالم به حقاهلل .چون خودخواسته
س��متش میروند و او به س��مت آنها نمیرود .واقعیت اما اینگونه بود که این به خودشان ظلم میکنند و خدا اجازه نداده که بندگانش به خود ظلم کنند .امام
«عل��ی» و «فاطمه» بودن��د که یکییک��ی در خانهه��ا را میزدن��د و از مردم اما نشستن را نمیفهمد .قبل از هر چیز سالک اس��ت؛ قبل از هر چیز .پیرمرد
میپرسیدند که آیا ش��ما حاضر نبودید در روز غدیر؟ غیبت پیش آمد تا اینبار سادهی روستایی به صرف اینکه جوانیاش را در میان رختخوابی از شفا و اشارات
آدمها در خانهی علی و فاطمه را بزنند و عهد غدیر را تجدید کنند« .مهدی» از و تنبیهات و نوشتههای شیخ اشراق و اسفار اربعه غلت زده و تا انتهای فلسفهی
پیش نظر رفت تا ما به جای اینکه دعوتنامه بفرستیم و بگوییم «بیا ،سپاهمان اسالمی پیش رفته ،چیزی از سادگی روستاییاش نمیکاهد .اینکه در جوانی به
آماده است»؛ سپاه را نزد امام ببریم« .مهدی» از پیش نظر رفت چون از دعوتنامه اجتهاد رسیده ،چیزی از سادگی روستاییاش نمیکاهد .قدرت هم شخصیت
بیم جانش میرود! حاال به جای اینکه بنش��ینیم تا امام سمتمان بیاید ،ما به او را دستنخورده باقی میگذارد و تا پایان لبخندش ،سخنش ،جمارانش ساده
باقی میمانند .این س��ادگی خیلی پیچیدهتر از آن
س��مت او برویم و در این مسیر ،آنکه اهل خسته
اس��ت که دنیای ظاهرا پیچیدهی ما بخواهد آن را
شدن است بماند ،آنکه اهل خیانت است بماند،
دریابد .دنیا نمیتواند بفهمد کسی که با همهی دنیا
آنکه اهل فس��اد و نفاق و هرگونه ناخالصی است
درافتاده ،بزرگترین ترس��ش از خ��ودش و نفس
بماند و مردم غربال شوند .علما طی قرنها میراث
خودش باشد .دنیای ما ظرفیت درک امام خامنهای
فقه و معارف شیعی را حمل کردند .فقه از شهید
را هم ندارد که چگونه کس��ی که کش��ورش مورد
اول و شهید ثانی به سفرهداران فقاهت ،به کسانی
هجوم دنیای قدرتمند غرب است ،همیشه خندان
چون شیخ مرتضای انصاری و شیخ مفید رسید .از
است و مطمئن و شاداب ،اما وقتی جلوی جمعیت
گنجینهی احادیث محمد و آل محمد امثال شیخ
گریان میش��ود ،نگاه میکنی و میبینی سخن از
صدوق و عالمهی مجلسی حفاظت نمودند .برخی
سیمخاردار نفس است .و این عرفان از آن نوع عرفان
عمر خود را بر پای حفاظ��ت از مرزهای اعتقادی
امام مهدی از پیش نظر رفت چون از
نیس��ت که کسی گوش��های بنش��یند و با خودش
شیعه و والیت امیرالمؤمنین صرف نمودند که شیر
دعوتنامه بیم جانش میرود! حاال به
سرگرم باشد .آن افس��ردگی و وارفتگی و خمودی
این بیشه را همه به اتفاق عالمهی امینی میدانیم.
جای اینکه بنشینیم تا امام سمتمان
است .عرفان با آتش در سینه تعریف میشود .و آتش
در تمام این ق��رون دژی ب��ه نام «ح��وزه» برای
بیاید ،ما به س�مت او برویم و در این
به حرکت وا میدارد .آتش در سینه توفیر دارد با غم
شیعیان حفظ شد و دین در میان مردم زنده ماند.
مسیر ،آ نکه اهل خسته شدن است
سرد .توفیر دارد با آنچه حافظ در موردش میگوید
سپس بهموازات نجف ،حوزهای باعظمت در قم و
بماند ،آنکه اهل خیانت است بماند،
«کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد» .آتش در
به همت ش��یخ عبدالکریم حائری یزدی بنا شد و
سینه فریاد میآورد .و از این است که عرفای واقعی
آنکه اهل فس�اد و نفاق و هرگونه
بس��تر رش��د علمای بزرگی پدید آمد ک��ه «امام
هنرمند میشوند« .هنرمند» کسی است که حرفش
روحاهلل» یکی از آنها بلکه سرآمد آنهاست .علما
ناخالصی است بماند و مردم غربال
را تنها در قالب فریاد میتواند ارائه کند .هنرمند اهل
علم
پرچم مبارزه را هم زمین نگذاشتند .وقتی امام
شوند
«صورت» اس��ت و عارف اهل «معنا» اما این دو در
قیام را بلن��د میکند ،هن��وز خیلی نگذش��ته از
نقطهای به یکدیگر میرسند .آنجا که آتش سینهی
ش��هادت مدرس و ش��اید پیرمردها اعدام ش��یخ
عارف «صورت» میآفریند و آنجا که صورت سینهی
فضلاهلل را بهخاطر داشته باشند .امام روحاهلل نیز
کسی است در امتداد این سلسله ،حلقهای است از زنجیر علما و زعمای شیعه هنرمند «آتش» .امام همان «عارف هنرمند» است ،نه چون شعر میگفت .هنر
که هر یک به نحوی و به شکلی علم تشیع را باال نگاه داشتند .امام نقطهای است و ابتکار امام صورتبندی حکیمانه و ذوقمندانهی نظامی بود که نظم ظالمانهی
در سیر مبارزهی علمای شیعه برای احیای دین خدا .اگر تا زمان امام خمینی جهان را به هم ریخت و برای سپاه ولی خدا یار جمع کرد .امام آن زعیمی بود که
حوزه برای حفظ خودش گاهی مجبور به تقیه و عقبنشینی از مبارزهی علنی با نور دین را به آخرین جادهی منتهی به شهر ظهور رس��اند .جادهای نه چندان
حکومتهای طاغوت بود ،امام دریافت که اکنون دورهی «علیاالسالم السالم» هموار و نه چندان صاف اما روشن و پر رهرو .جادهی آخر ...جادهی آخر ...آری!
است .اکنون دورهی یزید اس��ت و خنجر بر روی شریان حیاتی اسالم گذاشته یادم هست که غروبها به آن جاده میرسیدیم .جادهای صافتر و روشنتر از
شده و دیگر تقیه معنایی ندارد .چرا که تقیه برای حفظ دین است و گاهی کار به بقیهی راه .بعد از نیشابور ،سی کیلومتر مانده به مشهد .از عوارضی اتوبان شهید
جایی میرس��د که دین با جدا شدن س��ر پس��ر پیامبر حفظ میشود .دورهی شوشتری که رد میش��دیم دیگر فکر تیتراژ و فیلم و این صحبتها نبودم .هم
دینزدایی هوشمندانه و برنامهریزی شدهی محمدرضایی از ایران (که از قرنها خسته بودیم و هم مشتاق .در تاریکی صبح پیش از طلوع راه میافتادیم و غروب
پیش چه به واسطهی علما و حوزهی علمیهاش و چه به واسطهی ریشه و قدمت میرسیدیم .معموال همان شب نمیرفتیم زیارت .میگذاشتیم صبح .میرفتیم
داشتن عشق اهل بیت در میان مردم نوک پیکان تشیع و حب آل محمد است و حرم ،میایستادیم .اذن دخول میخواندیم .و س��پس گنبد ظهور میکرد ،نه
دینزدایی از آن به معنای فروریختن تش��یع) و نه دینزدایی سطحی و عیان و اینکه تنها آن را ببینم .گلدس��تهها قیام میکردند و دولت کریمهی حرم برپا
عریان و خشن رضاشاهی .فرهنگ و هنر مدرن غربی آنهم نه به معنای اصیلش ،میشد .درها آغوش باز میکردند .دست درها را میبوسیدیم .سپس دری دیگر
بلکه به شکل زرد و مسموم و غیر انسانیاش رواج مییابد تا افتضاح جشن هنر و آغوشی دیگر و بوسهای دیگر .درهای چوبی میگذشتند و نوبت به آن آغوش
شیراز به عنوان تنها یک نمونهی بروزیافته و عیانشده و پر سر و صدا رخ دهد .طالیی میرسید .و آن وقت ضریح انگار تنها ایستاده بود منتظر تو .و منتظر سالم
افسانههای ملیگرایانه و خرافات ناسیونالیستی بر مدار نظام شاهنشاهی به جای تو .السالم علیک یا علی بن موسی الرضا...

