پناه بر انتظار

نکند خدا خاطرمان را خواسته که در زمان غیبت به دنیایمان آورده؟
جواد شاملو :رفتار طاووس هنگام پر
باز کردن برای تماشاگران میتواند تا
مدتها سوژهی بازیگوشی فکرمان
ش�ود .جذابیت طاووس ،تنها دیدن
آن پرهای زیب�ا و حی�رتآور نیس�ت؛ زیباتر از
آن ،راه و رس�م جلوهگری این پرندهی چشمنواز
برای آدمها است .دیدن اینکه چگونه روبهروی
تماشاگرانش میایس�تد و مانند هنرمندان روی
صحن�هی اج�را ،لختی صب�ر میکن�د و ناگهان
پرهای�ش را میگش�اید و میتوان�ی بفهمی چه
لذتی از دیدن چهرههای غرق در س�تایش آنها
میبرد .هر طرف تماش�اگری ایس�تاده باشد ،به
آن س�و میچرخد و آن نیمدای�رهی نگارین را به
نمایش میگ�ذارد .البته طاووس به این س�ادگی
برای کسی پر باز نمیکند .اصال تفاوت طاووس با
پرندگان دیگر همین است که میتواند زیباییاش
را مدتی مخفی کند و تماشاگران را منتظر بگذارد.
طاووس زیبای�ی خود را تنها به کس�انی نش�ان
میدهد که تشنهی آن باش�ند؛ حق زیبایی باید
ادا شود .دوس�ت دارد ببیند مردم ایستادهاند و
چشم دوختهاند به او و هر آینه زیر لب میگویند:
«االن باز میکند ...االن باز میکند »...پس از آنکه
مطمئن ش�د بهای زیبایی پرداخت شده ،ناگهان
پرهایش را میگش�اید .طاووس به گمانم مهربان
اس�ت؛ چون هرگز منتظرانش را ناامید نمیکند.
شاید از اس�اس او محتاج انتظار مردم نیست اما
آدمها را میشناسد .خبر دارد از خصلت جهنمی
بش�ر که وقتی خود را از چیزی بینی�از ببیند ،با
آن نامهربان میش�ود .اگر شب وجود نداشت ،به
خورشید بد و بیراه میگفت .اگر زمستانی نبود،
شکوفهها را مسخره میکرد .اگر هرگز نمیمرد،
همنوعانش را خیل�ی بیشتر از االن میکش�ت.
طاووس هم اگر همیش�ه پرهایش ب�از بود ،دیگر
احدی جور هندوستان نمیکش�ید .حتی شاید
بتوان گفت ط�اووس آنق�در بخش�نده و کریم

است که نه تنها از جلوهگری به دنبال خودپرستی
نیس�ت ،بلکه مقصودش دیدن لذتی اس�ت که
مردم از زیبایی میبرند .همه مشتاق طاووساند و
طاووس مشتاق چشمهای شیفتهای که به زیبایی
خیره ش�دهاند .بگویم جان کالم را که چون جان
جهان پردهی غیبت را کن�ار میزند ،بنا به روایت
در مسجد کوفه س�خنرانی میکند اما صدایش
به گوش احدی نمیرس�د ،از بس فری�اد گریهی
جمعیت بلند است .این گریه مانند گریهی کودک
گمشدهای اس�ت که بعد از ترس و س�رگردانی و
بغض ،ناگهان مادرش را پیدا کرده .این گریه شرح
شکایت از جداییها است اما عالوه بر این ،گمانم
آن روز در مسجد کوفه نوعی غریو شادی و شعف
و ش�وق نیز البهالی ناله و هیاهوی مردم هست.
چگونه هوار مس�تی نکش�ند؟ مگر نه آنکه این
همان لحظهی پر گشودن طاووس است؟ لحظهی
قدر دانستن ،لحظهی دریافتن عظمت یک نعمت.
هر چند اصل جلوهنمایی آن صاحب عصر و ناموس
دهر برای م�ردم دنیا نیس�ت« :المهدی طاووس
اهل الجنئ ».در جنت که س�رور جوانانش حسن
س حیدر و
و حسیناند و پرندگان آس�مانش عبا 
جعفر طیار ،در آن نش�ئهی سراسر جلوه ،یوسف
زهرا جلوه میفروش�د .صاحب عص�ر ...صاحب
زمان ...این لقب چقدر رازآلود است؛ به رازآلودی
زمان .آخر «صاحبالزمان» به یک معنی دربارهی
تمام ائمه صدق میکند .هر ام�ام ،صاحبالزمان
روزگار خویش اس�ت و ای�ن لقب اش�اره دارد به
اینکه در هر عصر و زمان ،حجت خدا چه کس�ی
است .اما امام دوازدهم به معنایی خاص و منحصر
به فرد «صاحب زمان» است .خدا به او عمر طوالنی
عطا کرده و از چشمها پنهانش ساخته تا دیگر در
قید و بند زمان نباشد؛ تا دست پاییزی زمان به او
نرسد .ائمهی دیگر ما با اینکه در حقیقت ،آمد و
شد شمس و قمر معطل انگشت سبابهشان بود اما
هر کدام در چنگال زمان ستمزدهی خود گرفتار
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ش�دند .تا اینکه خداوند اراده کرد ذخیرهاش را
در زمانی رو کند که پیروزی و نصرتش مس�لم و
مسجل باش�د .این یعنی او امیر زمان ،آقا و سید
زمان است .دیگر زمان ،آن نیروی قاهر و سرکشی
نیس�ت که بتواند محدودیتش را ،مردمان جاهل
و سلاطین جائرش را بر او غالب کند؛ حاال زمان
صاحب دارد .این گرفتار نبودن در چنگال زمانی
که به قول شهید آوینی بر مراد سفلگان میچرخد،
علتی اس�ت که خود حضرت در توقیعی برای امر
غیبت ذکر میکنند .هر چند تکلیف زمان و زمین
و مکان و مکین ،همان دمی که به دنیا آمد ،روشن
شد .آن دمی که پدرش فرمود« :قرآن بخوان» و او
آیهای خواند که حقیقت تا قیامت مست شد« :جاء
الحق و زهق الباطل إن الباطل کان زهوقا» .سپس
به خواندن ادامه داد و اینبار عدالت مست شد« :و
نرید أن نمن علی الذین اس�تضعفوا فی األرض و
نجعلهم ائمئ و نجعلهم الوارثین» .حضرت مهدی
در لباس نوزادی داش�ت تفس�یر قرآن میگفت:
«حق من�م و باطل را م�ن محو میکن�م .منم آن
ارادهی خداوندی که به واس�طهاش ،مستضعفان
را وارث زمین ق�رار میدهد ».یک بار دیگر آیهی
دوم را بخوان! لحن آیه هیجانی در خودش دارد.
نوعی لرزش .گویی از پس تش�دیدهای پیدرپی
این آیه ،صدای فرو ریختن کاخهای ظلم به گوش
میرسد...
از خودم میپرسم چه انتظاری خوشتر از انتظار
برای بال گش�ودن طاووس؟ این انتظار مانند هر
انتظاری س�خت اس�ت اما روح را حال میآورد و
تازه میکند .انتظار کش�یدن برای فرج ،کسی را
افسرده نمیکند؛ چنان که از حضرت کاظم روایت
اس�ت« :از جملهی فرجه�ا ،انتظار فرج اس�ت».
انتظار فرج ،ظهور صاحبالزمان اس�ت در قلب و
روح ما! انتظار فرج خودش ظهور است اما ظهوری
در جان ،ن�ه در جهان! آی�ا ظهوری باالت�ر از این
هست؟ به یاد خودم میآورم که با انتظار فرج ،مثل

انتظارهای پوچ و تلخ دنیا معامله نکنم .نکند خدا
کلی خاطرمان را خواسته باش�د که ما را در عصر
ی همهی ما این است که
غیبت به دنیا آورده؟ آرزو 
بیشتر عمرمان در عصر ظهور امام باشد اما مگر
نه آنکه خدا به جای مالقات ظاهری امام ،مالقات
او را با چشم دل به ما اهالی عصر غیبت عطا کرده،
اگر قابل باش�یم و قدر بدانیم؟ بگذریم که انتظار
بقیئاهلل هم مثل روضهی اباعبداهلل است؛ ظاهرش
مصیبت و اش�ک و ناله اس�ت اما در باطن چیزی
جز لذت و س�بکی و فرح نیس�ت .عذابی اس�ت
بهشتی! گلس�تانی اس�ت در آتش! آتشی است
که خدا روی آن اسفند پاش�یده! سختیهای راه
حق همهشان لذت دارند .کیست که از خستگی
در پی�ادهروی اربعین ل�ذت نبرد یا دل�ش برای
آن تنگ نش�ود؟ س�ختیهای آن س�فر بیش از
خوش�یهایش دلتنگم�ان میکند .گذش�ته
از اینک�ه روضه و انتظار خودش�ان ش�یریناند،
تلخیهای دیگر زندگی را هم کماثر میکنند .امام
رضا به ریان فرمود« :یابن ش�بیب إن کنت باکیا
لشیء فابک للحسین ».این سخن ،کلید نجات از
همهی مصیبتها است .هیچ مصیبتی از مصیبت
اباعبداهلل باالتر نیست و یادآوری این نکته انسان
را در مصیبتهای دنیایی آرام میکند .ذکر مصائب
ساالر شهیدان ،غصهای نیس�ت روی غصههای
بیشمار ما ،بلکه پادزهر تمامی آنها است .چرا
که میگوییم اندوه من هر چه باش�د ،در کنار غم
عظیم پیشوای شهیدم هیچ اس�ت .انتظار برای
ظهور حضرت حجت نیز س�ختیها را بر ما آسان
میکند ،چون به یادمان میآورد در آینده روزی
هست که پس از آن در زندگی مردم جهان اثری از
تنگنا و بنبست نیست .در این روزگار که در هوا
سم غم موج میزند ،آغوش آرامشی نیست مگر
آغوش غم شهادت حضرت مظلوم و انتظار ظهور
حضرت منتقم .از این دنیای ذلیل و خوار ،پناه بر
روضه و پناه بر انتظار...
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