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سخنسردبیر

مــن ترانــه نــوزده ســال دارم .درســت از نــاف
دهــهی هفتــاد افتــادهام پاییــن .همــان
هفتادیهایــی كــه همــه میگوینــد حــق
دهــهی شــصتیها را خوردهانــد .خواهــر
مــن یــك دهــهی شــصتی اســت و آنقــدر
از روزگار خــودش برایــم داد ســخن ســر
داده كــه همــه را بلــد شــدهام .بلــه مــن بــا درد و
بــای «اوشــین» گریــه نكــردهام .بــا در بــه دری
«پریــن» ه ـمدردی نكــردهام .غص ـهی بیمــادری
«جــك و جیــل» را هــم نخــوردهام .خــودم را جــای
«نیلــز» نگذاشــتهام و روی بالهــای مرغابــی
ســخنگو ننشســتهام و هــی از ایــن ســو بــه آن
ســو كــوچ نكــردهام .یــك هفتــه منتظــر نمانــدهام
تــا «جولــز و جولــی» آن دوقولوهــای افســانهای
دستهاشــان را تــوی دســت هــم بگذارنــد و
دوبــاره اتفاقــی خارقالعــاده رخ بدهــد .چنــد
مــاه دنــدان ســرجگر نگذاشــتهام كــه دربــی تیــم
«سوباســا اوزارا» و «كاكــرو یــوگا» از راه برســد .و
بــاز چنــد هفتــه اســترس نداشــتهام تــا ببینــم
ســوت ایــن نــود دقیقـهی پرهیجــان عاقبــت كــی
زده میشــود؟!
مــن بارهــا گفتـهام كــه خیلــی چیزهــا را ندیــدهام.
خیلــی چیزهــا را نشــناختهام .اصــا مــن از یــك
نســل ندیــده و نشــناختهام .مــن هــم مثــل خیلــی
از دهــهی شــصتیها مثــل خواهــرم دهــهی
فجــر را دیــدهام .امــا بــا فــراز و نشــیب روزهــای
انقــاب بــاال و پاییــن نشــدهام .تــوی كوچههــا
و خیابانهــای آن روزهــا قــدم نــزدهام ،نفــس
نكشــیدهام .صــدای پــر دلهــرهی آژیــر خطــر
و وضعیــت قرمــز بــرای گوشــم اصــا آشــنا
نیســت .اضطــراب تاریكــی و ســریع دویــدن
تــوی پناهــگاه را هیچوقــت حتــی نوبــر
هــم نكــردهام .ســریال «وضعیــت
طعــم
ســفید» را دیــدهام امــا
ِ
وضعيــت ســفيد را بعــد از
آرام
ِ
مــزه مــزه
هــا
ه
دلهر
كشــيدن
ته
ِ
نكــردهام .چراكــه در روزگار مــا
وضعيــت بــس جوانمردانــه و
دالورانــه و غيورانــه هميشــه
ســفيد بــوده اســت .مــن
امــام را دیــدهام امــا فقــط
تــوی صفحــهی اول
كتابهــای مدرســهام.
تــوی قــاب عكــس بــاالی
تختــه ســیاه كالسهــای
درس .تــوی قــاب عكــس
روی میــز مدیــر مدرســه.
مــن صــدای امــام را هــم
شــنیدهام .صــدای امــام
را از حنجــرهی كلمــات
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كتــاب تاریــخ شــنیدهام .قصــهی شــلوغیهای
 28مــرداد  32و قیــام 15خــرداد  42و 17
شــهریور  57را هــم همیــن كلمــات بــا هــزار
لكنــت زبــان و تپــش قلــب و دســتهای ســرد
و خونــی و امیــدی كــه تــوی چشمهاشــان بــود
برایــم تعریــف كردنــد.
ـن امــام ندیــده امــا ،تــوی دوران خــوش
همیــن مـ ِ
دانشآمــوزی ســر صــف تــوی حیــاط مدرســه
بســیار بــا همكالس ـیهایم «آمریــكا آمریــكا ننــگ
بــه نیرنــگ تــو» را ســردادهام .آن وقتهــا كوچــك
بــودم و نمیفهمیــدم چــرا «خــون جوانــان مــا
میچكــد از چنــگ او؟» ...رنــگ ایــن نیرنــگ
را حــاال امــا ،دارم بــا چشــمهای خــودم و تــوی
دوران خــودم میبینــم.
مــن بــزرگ شــدم و دانشــگاه آمــدم و ســرم شــلوغ
شــد و امــام را تــوی همــان كتابهــای مدرســه
جــا گذاشــتم .تــا اینكــه یكــی از روزهــای
ســرد بهمنمــاه اســتادمان بــه مــا تحقیــق داد
و خواســت اطــراف و اكنــاف شــخصیت امــام
را خــوب بگردیــم و از كشــفیاتمان در كالس
حــرف بزنیــم .بــا زبــان خودمــان حــرف بزنیــم.
حــاال ایــن چنــد ورق شــده اســت ماحصــل
اولیــه
جســتجوهای
مــن از مــردی كــه
همــه میگفتنــد
و میگوینــد مــرد
بزرگــی بــود .مــرد
خیلــی بزرگــی
بــود.

چشــمهایم را میمالــم و بعــد دســتهایم را میكشــم
ســمت ســقف .خــواب تــوی چشــمهایم راه مــیرود
هنــوز .دوســت دارم پتــو را بكشــم و بــاز بخوابــم .آنقــدر
بخوابــم تــا امتح انهــا تمــام شــوند .تــا همـهی نمرههــا
را اعــام كننــد .دوســت دارم بخوابــم و وقتــی بیــدار
میشــوم تــازه رســیده باشــم بــه تعطیلــی بیــن دو تــرم.
امتحــان انقــاب دارم .جنــگ جهانی ســوم اســت تــوی مغزم.
قیــام پانــزده خــرداد رفتــه میــان شــلوغیهای مدرســهی
فیضیــه .صــدای فریادهــای مــردم میــان صــدای وهمنــاك
موشــكهای هوایــی عــراق گــم شــده .اثــر انگشــتهای
خونیــن مــردم مانــده روی در و دیــوار مغــزم و دارم تــاش
میكنــم كــه ایــران را در هفدهــم شــهریور بــه یــاد بیــاورم و بعــد
پس ذهنم
تبعیدهــا را .پاریــس را و تركیــه را و عــراق را ...چیزی ِ
را قلقلــك میدهــد .چیــزی شــبیه یــك خــواب .كــه هرچــه
تــه ذهنــم را هــم میزنــم بــاال نمیآیــد ...نگاهــم میافتــد
ِ
بــه مانتــوم .بــه لكههــای قهــوهای ِگل كــه پراكنــده شــدهاند
پاییــن آن .لكههــای ِگل ...لكههــای ِگل ...لكههــای ِگل...
«هــوا روشــن بــود .ایســتاد ه بــودم وســط محل ـهای قدیمــی.
در یكــی از خانههــا
جمــاران بــود انــگار .جلــو رفتــم و مقابــل ِ
ایســتادم .دنبــال زنــگ بــودم كــه نداشــت .حلق ـهای گــرد و
فلــزی روی در بــود .حلقــه را كوبیــدم بــه در.
در را كــه بــاز كــرد شــناختمش .از كجــا میشــناختمش؟!...
نمیدانــم .زنــی بــا چــادری گلگلــی پشــت در ایســتاده بــود.
تعــارف كــرد و رفتــم تــو .حیــاط پــر بــود از حیــات .پــر بــود از
ســبزی .از درخــت .بــزرگ بــود و دلبــاز .نشســتم روی تختــی
چوبــی كــه گوشــهی حیــاط بــود .روبــهروی درخــت ســیب
نشســتم؟ یــا آلبالــو؟ یــا گیــاس؟ نمیدانــم .چشــمهایم
آلبالــو گیــاس میچیــد انــگار .بــوی قورمهســبزی مســتم
كــرده بــود انــگار .عــروس امــام  -همــان كــه در را بــه رویــم بــاز
كــرد -چــای آورد .همانطــور كــه چــای را میریختــم تــوی
نعلبكــی پرســیدم :عجــب بــو و برنگــی میــاد .مهمــون دارین؟
 نــه همیــن خودامــون هســتیم .عصــر هــم قــراره حــاجاحمدآقــا بیــان .همیــن بــو رو كــه میشــنفی ،كار خانمــه.
خانــم دســتپختش حــرف نــداره .آخــرش میشــه یــه
قورمهســبزی اعــاء .بعــد همــه ســر ســفره میشــینیم.
كوچیــك و بــزرگ .همــه دســت میبریــم ســمت دیــس برنــج
و خورشــت ...امــا آقــا امــكان نــداره تــا خانــم نیــاد یــك لقمــه
هــم بخــوره! بــه مــا نمیگــه نخورینهــا! هیــچ نمیگــه.
امــا میپرســه« :خانــم نیامــدن؟» اینقــدر منتظــر میمونــه
تــا خانــم بیــاد بشــینه پــای ســفره .تــازه ایــن كــه خوبــه .ایــن
كار كوچیكــه آقاســت ...تــو تمــام مدتــی كــه مــن عــروس ایــن
خانــوادهام یكبــار هــم ندیــدم آقــا بــه خانــم امــر كنــه .بگــه
بلندشــو در رو ببنــد .بلندشــو زن یــه لیــوان آب بــرام بیــار .اصال
و ابــدا .تــازه از ایــن كــه خانــم تــو خونــه كار میكنــه خیلــی
ناراحــت میشــه آقــا ...
آن همــه تعجــب تــوی چش ـمهایم جــا نمیشــد .گیــج شــده
ن را
ـران حیــران .بــا خــودم گفتــم عجب عشــقی! ایـ 
بــودم .حیـ ِ
هیــچ كجــای كتــاب انقالبمــان ننوشــته اســت آخــر!
چــای كــه میخــوردم صــدای خنــدهی بچههــا را از گوش ـهی
حیــاط میشــنیدم .فــرش انداختــه بودنــد كــف حیــاط و
بــازی میكردنــد .هرچــه نــگاه میكــردم امــا ،چیــزی از
بازیشــان نمیفهمیــدم! چنــد ســنگ را میانداختنــد روی
فــرش .بعــد یكییكــی ســنگها را میانداختنــد تــوی هــوا.
بعــد دستشــان را طــوری كاســه میكردنــد كــه ســنگها
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تــوی دستشــان فــرود آیــد .دوبــاره ســنگها را میانداختنــد
پشــت دستشــان ...بعــد پســربچهای میگفــت ســوختی
ســوختی...

علی كوچولو /آتش سوزاندن /تو بُردی
ُ
ُ
 یــه قــل ،دوقــل بلــدی؟ ...همیــن علــی رو میبینــی كــههــی میگــه ســوختی ســوختی ،پســر منــه .عاشــق اینــه كــه
بــا آقــا بــازی كنــه .آقــام عاشقشــه .آقــا كال عاشــق بچههــاس.
میگــه بذاریــم آزاد باشــن و بــازی كنــن تــا بچ ـهان .همیــن
چنــد روز پیــش ســاعت و عینــك آقــا رو برداشــته بــود .همیــن
علــی ...آقــا گفــت« :علــی جــان! عینــك چشـمهایت را اذیت
میكنــد .زنجیـ ِـر ســاعت هــم ممكــن اســت خدایــی نكــرده
ُ
بــه صورتــت بخــورد .صورتــت مثــل گل اســت ممكــن اســت
اتفاقــی برایــت بیفتــد».
آقــا كــه اینــو گفــت ،علــی عینــك و ســاعتو برگردونــد و گفــت:
خــب ،بیایــد یــه بــازی دیگــه بكنیــم .مــن میشــم آقــا  ،شــما
بشــو علــی كوچولــو!
آقــای طفلكــی هــم قبــول كــرد .بعــد علــی گفــت :خــب ،بچه
كــه جــای آقــا نمیشــینه .آقــام خودشــو كنــار كشــید تــا علــی
بشــینه .همیــن كــه نشســت كنــار آقــا بــاز گفــت :بچــه نبایــد
دســت بــه ســاعت و عینــك بزنــه.
آقــا خندیــد .ســاعت و عینكــو بــه علــی داد و گفــت :بگیــر تــو
بــردی.
داشــتم بــاز بــا خــودم میگفتــم ایــن را هیچكجــای كتــاب
انقالبمــان ننوشــته اســت كــه صــدای در ،لــرزه بــه تنــم
انداخــت.
درس /زنگ تفریح /طبق برنامه
محالتــی صدایــش میزدنــد .تــوی بعضــی كتابهــا نگاهــم
بــا اســمش برخــورد كــرده بــود .بــا امــام كار داشــت كــه نبــود.
كتــاب انقــاب را گرفتــه بــودم دســتم و داشــتم مطالبــی را
كــه هایالیــت كــرده بــودم دوبــاره میخوانــدم .حاجآقــا
در حیــاط لحظ ـهای مكــث
همــا 
نطور كــه میرفــت ســمت ِ
كــرد .خــوف كــردم ...داشــت میآمــد ســمتم .بیشتــر خــوف
كــردم .رســید مقابلــم و همانجــا ایســتاد .داشــتم قبــض روح
میشــدم كــه گفــت :اگر َ
درســت را خوانــدهای كتابــت را جمع
كــن و بگــذار تــوی كولـهات ،بگــذار مغــزت كمــی نفــس تــازه
كنــد .نفــس راحتــی كشــیدم و حاجآقــا گفــت :امــام وقتــی
میدیدنــد مــن روزهــای تعطیــل هــم مشــغول مطالعــه و درس
هســتم میگفتنــد« :تــو بــه جایــی نمیرســی .چــون بایــد

موقــع تفریــح ،تفریــح كنــی».
بــه پســرم هــم بارهــا گفتنــد كــه« :مــن نه یــك ســاعت تفریحم
را گذاشــتم بــرای درس ،و نــه یك ســاعت درســم را بــرای تفریح
گذاشتم».
ایــن را گفــت و آرزوی موفقیــت كــرد و خداحافظــی و رفت و من
از خــودم میپرســیدم چــرا ایــن حــرف امــام را هیچكجــای
كتــاب انقــاب ننوشــته اســت؟!

باران /گِلی /تر و تمیز و كاری
توی خانهی امام چهكار میكردم؟! ...یادم نمیآید.
صــدای پــا میآمــد .پشــت ســرم را نــگاه كــردم .كســی نبــود.
رفتــم تــوی آشــپزخانه .كســی نبــود .صــدای پــا امــا ،همچنان
پابرجــا بــود .تــرس دورهام كــرده بــود .رفتــم جلوتــر .تــوی
اتاقــی دیگــر را ســرك كشــیدم كــه میخكــوب شــدم.
دختــری همســن و ســال خــودم داشــت تــوی اتــاق راه
میرفــت .كتــاب دســتش بــود و درس میخوانــد .نــوهی
امــام بــود .جــواب ســامم را كــه داد زل زد بــه پاییــن مانتــوم.
بــه لكههــای ِگل روی آن.
گفتــم :دیشــب بــارون میاومــد .خیابونــا پــر از آب شــده بــود.
یــك ماشــینم رد شــد و  ...صبــح خــواب مونــدم و وقــت نكــردم
تمیزشــون كنم.
 اگــه مــن اینطــور جلــو پدربزرگــم ظاهــر شــم میدونــیچــیكار میكنــه؟
 چیكار میكنه؟ دیــروز از دانشــگاه اومــدم اینجــا .لباســام ســیاه بــود.كفشــام خاكــی .امــام كــه منــو دیــد ابروهــاش گــره خــورد .از
اون اخمــا بــود ...پرســید« :چــرا بــا ایــن قیافــه بــه دانشــگاه
مــیروی؟»
بــه شــوخی گفتــم :تــو دانشــگاه جمهــوری اســامیتون از
ایــن بهتــر نمیشــه رفــت.
گفــت« :تــو دو گنــاه میكنــی .هــم ریــاكاری و میخواهــی
بگویــی مــن آنقــدر اســتطاعت مالــی نــدارم كــه یــك جفــت
كفــش بخــرم ،گنــاه دیگــر تــو هــم بینظمــی اســت كــه
خــاف شــرع و قانــون اســامی اســت».
گفتــم :خــب اگــه بخــوام بــا ســرو وضــع مرتبتــری بــرم شــاید
ایــراد بگیرن.
گفــت« :اگــر خواســتند ایــراد بگیرنــد بگــو خمینی گفتــه باید
مرتــب بــه دانشــگاه بــروی» ...آره پدربزرگــم رو تمیــزی خیلــی
حساســه .همیشــه آدمــو بــا كاراش ،بــا حرفــاش غافلگیــر
میكنــه.

 چهطور؟ یــه شــب خیلــی مهمــون اومــده بــود واســه آقــا .مــن ومرضیــه خانــم ،خانــم دبــاغ رو میگــم .ظرفــا رو آوردیــم كــه
بشــوریم .یكهــو آقــا اومــدن تــو آشــپزخونه و آستیناشــونو
بــاال زدن .وقــت وضــو نبــود كــه .مرضیــه خانــم از مــن پرســید.
آقــا گفتــن« :چــون ظرفهــای امــروز زیــاد اســت آمــدهام
كمكتــان كنــم».
رهبــر یــك مملكــت تــوی خانــهاش ظــرف میشــوید؟ ...
آنقــدر از دســت كتــاب انقالبــم عصبانــی شــدم كه رفتــم توی
حیــاط تــا كمــی هــوا بخــورم.

رونالدو /قیام پانزده خرداد /شبكهی ورزش
پشــتش بــه مــن بــود .عبــا روی دوشــش بــود و عمامــه بــه
ســرش .تــوی دلــم ولولــه شــده بــود .امــام بــود؟! دسـتهایم
یــخ كــرده بــود .قلبــم تنــد مـیزد .برگشــت و صورتــش را دیدم.
پســرش بــود .پســر امــام .فكــر كــردم او البــد خیلــی چیزهــا
میدانــد .رفتــم جلــو .گفتــم دیشــب یك چشــمم بــه تلویزیون
بــود و داشــتم فوتبــال میدیــدم .رونالــدو هــی تــوپ را از ایــن
پــا م ـیداد بــه آن یكــی پایــش و مــن هــی چشــمم را از ایــن
جملــه میانداختــم بــه آن یكــی جملــه .رونالــدو برنامهریــزی
شــده پــا عــوض میكــرد مــن امــا گیــج خــواب بــودم و محــو
فوتبــال كــه نفهمیــدم قیــام  15خــرداد بــه كجــا كشــید آخــر.
حــاج احمدآقــا لبخنــدی زد و گفــت :گاهــی كــه خدمــت امام
میآیــم ،میبینــم كــه یكــی از دو كانــال تلویزیــون برنامــهی
ورزش پخــش میكنــد .امــام كانــال دیگــر را میبیننــد.
امــا فــورا كانالــی را كــه ورزش پخــش میكنــد میگیرنــد و
میگوینــد« :ایــن هــم بــه خاطــر تــو ،بنشــین و تماشــا كــن».
صــدای پــدرم مــرا برمیگردانــد تــوی خانــهی خودمــان .تــوی
ش خبــری میدهــد كــه تیمم دیشــب
اتــاق خــودم .پــدرم خــو 
بــرده اســت .بــه ســاعت موبایلــم نــگاه میكنــم .دو ســاعت
تــا شــروع امتحانــم مانــده .آتــش جنــگ جهانــی در ذهنــم
فروكــش كــرده .هــزار انقــاب زیبــا امــا تــوی قلبــم در حــال رخ
ـی روی مانتــوم نــگاه میكنــم و
دادن اســت .بــه لكههــای ِگلـ ِ
از جــا بلنــد میشــوم...
برداشتی آزاد از:
سبزیان ،علیاكبر( .)1389زندگی به سبك روحا ....مشهد :شمس .صص:
118 ،109 ،83 ،53 ،39 ،28 ،20
نهاد نمایندگیمقام معظم رهبری در دانشگاهها( .)1382سیره آفتاب .قم:
معارف .ص67 :
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رحیم،عیسی،ادواردودیگران...


محبوبه فرقانی

حاجعیسیهستمدرنقشخادم
در مغــازهی جگرك ـیام بــاز شــد .حــاج احمدآقــا
ِ
آمــد داخــل ...گــوش گرفتــم ببینــم چــه
میگویــدِ .پــیام آمــده بــود كــه منبعــد بشــوم
مراقــب امــام .بشــوم خــادم امــام .شــدم .از وقتــی
تــوی جمــاران مســتقر شــدند شــدم...
ســاعت دو نیمهشــب بــود .خوابــم نمیبــرد .صدایــی
آمــد .از جــا بلنــد شــدم و جلــو رفتــم .بــاز هــم جلوتــر.
تــوی تاریكــی گــوش تیــز كــردم .صــدای گریــه میآمــد.
صــدای گریــهی امــام بــود .داشــت توســل میكــرد.
میــان راز و نیازهــا ناگهــان حرفــی بــه گوشــم خــورد
و خشــكم زد .امــام از خــدا میخواســت كــه بــا مــن
محشــور شــود .بــا مــن! بــا حــاج عیســی! بــا خادمــش!
تعجب امانم را بریده بود و صورتم خیس شده بود.
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سیدرحیممیریانهستمدرنقشمحافظ
زنــگ در را شــنیدم ...در را كــه بــاز كــردم جــا
صــدای
ِ
خــوردم .امــام پشــت در بــود.
گفتند«:چراغــی بیــن راهــروی مــا و منــزل حاجاحمــد
آقاســت کــه شــبها ایــن را روشــن میکننــد ،امــا
روزهــا یادشــان م ـیرود ،ســعی كنیــد ایــن را خامــوش
کنیــد».
بــا خــودم گفتــم امــام فقــط بــه خاطــر یــك چــراغ ایــن
همــه راه برگشــته؟!
چند روز بعد...
صــدای زنــگ آمــد ...در را بــاز كــردم و دوبــاره چهــرهی
امــام را پشــت در دیــدم.

 «ببینیــد ،چــراغ بــاز صبــح روشــن بــوده ،بچههــایادشــان رفتــه خامــوش کننــد ،اگــر برایتــان مشــکل
نیســت ســوئیچ ایــن چــراغ را در اتــاق مــن بگذاریــد،
قــول میدهــم شــبها روشــن کنــم و صبحهــا خــودم
خامــوش کنــم».
دســتپاچه شــدم و ســریع گفتــم :نــه آقــا! خودمــون
حواســمون هســت .بــه بچههــا میگــم خامــوش كننــد.
یــک مــاه یــا یک مــاه و نیــم از آن روز گذشــت ...ســینهی
دیــوار ایســتاده بــودم .رو بــه روی امــام .آقــای صانعــی
هــم ایســتاده بــود .مهمانهــای امــام كــه رفتنــد،
ناگهــان امــام رو بــه مــن كردنــد و بــا نهیبــی گفتنــد:
«بیــا جلــو ،کارت دارم».
توی دلم خالی شد .مضطرب جلو رفتم.
 آقاجان ،اتفاقی افتاده؟ «در خانهی من ،اسراف!» چی شده که ناراحت شدید؟ «چهقــدر بگویــم اگــر در خانــه چراغــی روشــن بمانــدو از آن اســتفاده نشــود ،حــرام اســت! چــرا ایــن چــراغ
روشــن اســت؟»
اطــراف را نــگاه كــردم .چراغــی روشــن نمانــده بــود!
پرســیدم :کــدوم چــراغ؟
 «مــن دارم میبینــم .چــراغ حیــاط دفتــر آقــایصانعــی روشــن اســت .ایــن چــراغ روشــن اســت و
اســراف اســت و حــرام».
 آقا برای ما نیست. «مــال دفتــر اســت .دفتــر هــم زیرمجموعـهی ماســت.باالخــره بــرای ایــن مجموعــه اســت و اســراف اســت».

ادوارد شــواردنادزه هســتم در نقــش وزیــر امــور
خارجــهی شــوروی
هیجــان داشــتم .درســت از روزی کــه گورباچــف بــار
ســنگین رســاندن جــواب نام ـهی امــام را انداختــه بــود
روی دوشــم دل تــوی دلــم نبــود .قــرار بــود محتــوای
نامــهای کــه دســترنج جلســات مكــرر مقامــات بــا
هیأتهــای مختلــف بــود ،توســط مــن بــرای امــام
قرائــت شــود .ایــن ســفر هیــچ شــباهتی بــا دیگــر
ســفرهای سیاســی و خارجــیام نداشــت .چیــزی
ســرجایش نبــود انــگار...
«ماشــین تــوی كوچ ـهای تنــگ و باریــك جلــو میرفــت.
از پشــت شیشــهی ماشــین بیــرون را نــگاه میكــردم
و ثانیهشــماری میكــردم كــه ایــن كوچــهی تنــگ بــه
باغــی بــزرگ ،بــه كاخــی باشــكوه ختــمشــود .ماشــین
در خانــه
در خانــه ترمــز زد ،قلبــم ایســتاد .بــه ِ
كــه مقابــل ِ
نــگاه كــردم و حيــرت دويــد تــوی تكتــك ســلولهايم.
مگــر میشــد رهبــر یــك مملكــت در چنیــن خانــهای
زندگــی كنــد؟! وارد حیــاط کــه شــدم دانههــای عــرق
َ
پیشــانیام را تــر كــرده بــود...
وارد اتاقــی ســه در چهــار شــدیم .پنــج دقیقــه گذشــته
ـینی چــای داخــل شــد و چایــی
بــود كــه پیرمــردی بــا سـ ِ
کمرنــگ بــه مــا تعــارف کــرد .گیــج بــودم و منــگ.
بیاختیــار چــای را برداشــتم و همانطــور كــه ســرپا
ایســتاده بــودم آن را ســر كشــیدم .تــا آنکــه امــام
خمینــی وارد اتــاق شــد .صــدای گرومــپ گرومــپ قلبــم
را میشــنیدم .امــام لبــاس ســفیدی بــر تــن داشــت
امــا بــدون آن کاله ســیاهی کــه همــواره بــر ســرش

دیــده بــودم .بــه وزیــر خارج ـهی ایــران اشــارهای کــرد و
او بــه مــن گفــت کــه پیــام را بخوانــم .روی صندل ـیای
بســیار خشــک و معمولــی نشســته بــودم .اصــا راحــت
نبــودم و زانــوی راســتم داشــت میلرزیــد .بــرای اینکــه
ایــن لــرزش را از چشــم تیزبیــن دیپلماتهــای ایرانــی
و شــوروی پنهــان کنــم ،کــف پایــم را بــه زمیــن فشــار
تــوی
مــیدادم امــا افاقــهای نمیكــرد .برگههــای
ِ
دســتم هــم بــه لــرزه درآمــده بودنــد.

اســام همهچیــز اســت .مثــل ایــن
اســت کــه شــما بگویید کــه ما اســام
را میخواهیــم و میخواهیــم کــه بــه
خــدا هــم اعتقــاد داشــته باشــیم .ایــن
بــرای مــا خیلــی ناراحتکننــده اســت
کــه کســی یــک همچــو خیالــی
داشــته باشــد.

در فاصلــهی هــر جملــهای كــه ترجمــه میشــد ،از
فرصــت اســتفاده میكــردم و بــا گوشــهی چشــم
صــورت امــام را میپاییــدم .امــام بــه گوشــهای مبهــم
خیــره شــده بــود .اصــا نمیفهميــدم چــه تــوی ســر
امــام میگــذرد؟ و ایــن ندانســتن دلشــورهام را بیشتــر
میكــرد ...مشــغول اظهــار تعارفــات گورباچــف و
نکتههــای مهــم پیامــش بــودم کــه امــام بعــد از شــنیدن
ترجمــهی همــان بنــد خیلــی ســریع گفــت:
َّ
 ِ«انشــاء اللــه ســامت باشــند .ولــى بــه ایشــانبگوییــد کــه مــن میخواســتم جلــوى شــما یــک فضــاى
بزرگتــر بــاز کنــم .مــن مىخواســتم دریچــهاى بــه
دنیــاى بــزرگ ،یعنــى دنیــاى بعــد از مــرگ را کــه دنیــاى
جاویــد اســت بــراى آقــاى گورباچــف بــاز نمایــم و محــور
اصلــی پیــام مــن ایــن بــود .امیــدوارم بــار دیگــر ایشــان
در ایــن زمینــه تــاش نماینــد».
ایــن را گفــت و ســریع از اتــاق بیــرون رفــت .مــن مانــده
بــودم و تعجبــی كــه تمامــی نداشــت.

 شــما چــرا از اول روی یــک کلمــه خــط کشــیدید؟و آن دموکراتیــک بــود .رویــش خــط کشــیدید و
فرمودیــد «جمهــوری اســامی» نــه یــک کلمــه
بیشتــر و نــه یــک کلمــه کمتــر .ایــن کلمــه کــه ایــن
قــدر بــرای مــا عزیــز اســت ،شــما خطــش زدیــد.
امــام :یــک مســئلهای كــه توهــم در ذهــن مــیآورد
ایــن اســت كــه اســام محتوایــش خالــی اســت .لــذا
احتیــاج بــه ایــن اســت کــه یــک قیــدی پهلویــش
بیاورنــد و ایــن بــرای مــا بســیار حزنانگیــز اســت
کــه در محتــوای یــک چیــزی کــه همــهی چیزهــا بــه
طریــق باالتــرش و مهمتــرش در آن هســت ،حــاال مــا
بیاییــم بگوییــم کــه مــا اســام میخواهیــم و امــا بــا
اســاممان دموکراســی باشــد .اســام همهچیــز اســت.
مثــل ایــن اســت کــه شــما بگوییــد کــه مــا اســام را
میخواهیــم و میخواهیــم کــه بــه خــدا هــم اعتقــاد
داشــته باشــیم .ولــی بــه شــرط اینکــه بــه خــدا هــم
معتقــد باشــیم .ایــن بــرای مــا خیلــی ناراحتکننــده
اســت کــه کســی یــک همچــو خیالــی داشــته باشــد.
ً
ً
ایــن اوال .ثانیــا ایــن کلمــهی دموکراســی کــه پیــش
شــما ایــن قــدر عزیــز اســت یــک مفهــوم ُم َب َّینــی نــدارد.
ارســطو یــک جــور معنــی کــرده .شــوروی یــک جــور
معنــی
معنــی کــرده .ســرمایهدارها یــک جــور
کردهانــد و مــا در قانــون اساســیمان
نمیتوانیــم یــک لفــظ مبهمــی
بگذاریــم کــه هــر کــس
بــرای خــودش یــک
معنــی کــرده اســت.
بــه جــای آن اســام را
گذاشــتیم کــه اســام
ُم َب َّیــن میکنــد
حــد وســط
چیســت .ایــن
مخالــف بــا
هیــچ چیــزی
نیســت.

 مــن در قیافــهی شــما نــگاه میکنــم کــه یــکقیاقـهی آرامــی اســت .و طبیعــی اســت و نرم اســت.
امــا دنیــا یــک قیافــهای از شــما ،قیافــهی ســخت،
خشــن ،ترسناکــی درســت کــرده .آیــا ایــن قیاف ـهای
کــه از شــما ســاختهاند ،بــرای شــما رنـجآور نیســت؟
شــما را دیکتاتــور جدیــد ایــران میخواننــد ،ایــن
شــما را ناراحــت نمیکنــد؟
امــام :از یــک جهــت البتــه ناراحتــی دارد .ایــن کــه
دشــمنهای مــا چهقــدر برخــاف انســانیت عمــل
میکننــد .مــا متأســفیم کــه یــک طایفــهای اینقــدر
برخــاف انســانیت ،برخــاف انصــاف رفتــار کنــد .و از
جهتــی بــه نظــر مــا اهمیتــی خیلــی نــدارد .بــرای ایــن
کــه مــا یــک راه حقــی میرویــم .و البتــه در یــک راه
حقــی کــه در مقابــل ابرقدرتهاســت ،مقابــل بــا منافــع
بــزرگ یــک کشــورهایی اســت کــه میخواهنــد اینهــا
را بخورنــد و ببرنــد .مــا نمیتوانــم متوقــع باشــیم كــه
اینهــا بنشــینند و نــگاه كننــد .مــا میدانســتیم
کــه یــک همچــو حرفهایــی هســت .همیشــه
اینطــور هســت کــه یــک ضعیفــی کــه در مقابــل یــک
قدرتهــای بزرگــی میخواهــد بایســتد ایــن تهمتهــا
برایــش هســت .کســانی کــه اجیــر هســتند از طــرف
شــاه ،کســانی کــه اجیــر هســتند از طــرف قدرتهــای
بــزرگ .اینطــور نیســت كــه مــا توقــع نداشــته باشــیم
کــه هیــچ زهــری ،زهرچشــمی بــه مــا وارد نکننــد.

فاالچــی هســتم در نقــش نویســنده و خبرنــگار
ایتالیایــی
واژههــا پتــك شــده بودنــد و پشــت ســر هــم مغــزم را
ســوراخ میكردنــد« .دیکتاتــور جدیــد ایــران ،دیكتاتــور
جدیــد ایــران» ....تــا اینكــه امــام را دیــدم و ســاختمان
ذهنیــات ســیاهم بــه ثانیـهای فــرو ریخــت .ایــن صــورت
آرام هیــچ ربطــی بــه چهــرهی یــك دیكتاتــور نداشــت.
مــن كــه بــا افــراد زیــادی مصاحبــه كــرده بــودم و
دیــده بــودم
انســانهای بــزرگ زیــادی را از نزدیــك ْ
خــوب میتوانســتم بیربــط بــودن ایــن مســأله را درك
كنــم .ســواالت فراوانــی تــوی ذهنــم جــا خــوش كــرده
بــود .هیجانــم را قــورت دادم و شــروع كــردم بــه خالــی
كــردن ذهــن بیقــرارم.
 حضــرت امــام! میشــود بیــان کنیــد کــه ایــن ملــتبــرای آزادی مبــارزه کــرده یــا برای اســام؟
امــام :بــرای اســام جنگیــده .لکــن محتــوای اســام
همــهی آن معانــی اســت کــه میگوینــد دموکراســی.
اســام هم ـهی ایــن واقعیتهــا را دارد .و ملــت مــا هــم
بــرای همــهی ایــن واقعیــات جنگیدهانــد .و لکــن در
رأســش خــود اســام اســت و اســام همـهی ایــن را دارد.
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نســبت مــا و امــام خمینــی چیســت؟ دوســتش داریــم؟
بــه او اعتقــاد داریــم؟ اینهــا ســرجای خــود .اصــا
بیاییــم ببینیــم بــا امــام -یــا بــا هــر الگــو و منبــع فكــری
و معنــوی و اجتماعــی دیگــری -چنــد جــور میشــود
برخــورد كــرد؟ مــن چنــد نــوع برخــورد را میشناســم:
غفلتیاتغافل
یعنــی اصــا انــگار نــه انــگار امامــی بــوده و حرفــی زده و
آتشــی در ایــن جهــان انداختــه .كار خودمــان را میكنیــم
و راه خودمــان را میرویــم .حــاال ایــن كار یــا راه ،كامــا
مــادی و دنیاپرســتانه باشــد یــا برعكــس بـ ُـر و روی معنــوی
و فرهنگــی داشــته باشــد .اگــر ســال  1340یــا 1355
هــم بــود شــاید عمــل و اعتقــاد بعضیهــا همیــن بــود
كــه هســت .بــه هرحــال غفلــت یــا تغافــل عمــدی ،یكــی
از پركاربردتریــن انــواع مواجهــه بــا امــام خمینــی اســت.
برخوردتشریفاتی
یعنــی عكــس امــام را بزنیــم ،نامــش را ببریــم و در جــای
الزم از جمالتــش هــم اســتفاده كنیــم .اول مقالههــای
سیاســی یــا روی دیوارهــا یــا بــه تبــرك ،در مناســبتها
و اتفاقــات .ده ـهی فجــر بیشتــر و مواقــع دیگــر كمتــر!
اگــر خواســتیم انتخابــات برگــزار كنیــم جملـهی «میــزان
رأی ملــت اســت» را صدهــا بــار تكــرار میكنیــم
و اگــر خواســتیم حرفــی را بــه كرســی بنشــانیم،
در جمــات امــام بــا كلیــدواژهی مربوطــه برایــش
ســرچ میكنیــم و  ...و متأســفانه رســانههای
كشــور امــروز خودشــان پرچــمدار ایــن برخــورد
تزئینــی و تعارفــی هســتند.
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برخوردتكبعدی
ایــن برخــورد مــال مواقعــی اســت كــه واقعــا
بــه امــام اعتقــاد داریــم امــا حوصلــه یــا همــت
یــا اطــاع الزم بــرای ســخن گفتــن از همــهی
دغدغههــای امــام را نداریــم .حتــی گاه دربــارهی
بعضــی موضوعــات بــه صــورت تخصصــی هــم
روی ســخنان امــام كار میكنیــم .همــان كاری
كــه بــا آیــات و روایــات هــم انجــام میدهیــم.
ُ
ـض!» .یكــی دربــارهی
ـض و نكفــر ببعـ ٍ
«نؤمــن ببعـ ٍ
معادشناســی از منظــر امــام حــرف میزنــد و
دیگــری دربــارهی جایــگاه آزادی در اندیشــهی
امــام و آن دیگــری بــه غربســتیزی امــام توجــه
میكنــد .اینهــا همــه بخشــی از امــام هســتند
ولــی امــام ،اینهــا نیســت! مثــل تصویــر ناقــص
و بیســر و تهــی كــه ســریال «معمــای شــاه»
ایــن روزهــا از امــام خمینــی نشــان میدهــد.

دروغ نمیگویــد ولــی اصــل و اســاس راســتش را هــم
نمیگویــد.
برخوردجامعاماسطحی
فــرض كنیــد روزی بــا تمــام دغدغههــای امــام آشــنا
شــویم .جامــع و چندجانبــه هرچنــد خالصــه و اجمالــی.
بدانیــم او همزمــان بــا اســام ســلطنتی ،اســام تحجــر،
اســام لیبرالــی و  ...درگیــر بــود .بدانیــم عدالــت را بــدون
معنویــت و معنویــت را بــدون عدالــت و ایــن هــر دو را بدون
جهــاد و اجتهــاد ناقــص میدانســت .بدانیــم چگونــه
بــه جمهــوری در دل اســامیت و نــه بهعنــوان وصلــهی
بیرونــی بــه آن اعتقــاد داشــت و...
چنــان روزی روز خوبــی اســت ،امــا همیــن آشــنایی كامل

فــرق امــام بــا اسالمشناســان و
اسالمدوســتان دیگــر ،در ایــن بــود كه
نــه بــه فهــم عوامانــه از اســام بســنده
كــرد و نــه بــه فهــم عمیــق و اجتهــادی
از آن...

هــم اگــر صرفــا ســطحی باشــد ممكــن اســت بــاز هــم
نتوانــد در چالشهــا ،تضادهــا و اولویتبندیهــا دســت
مــا را بگیــرد .همانطــور كــه دســت خیلــی بــه اصطــاح
یــاران و دوســتان آشــنا بــه تمــام ابعــاد فكــری و شــخصیت
امــام را نگرفــت و لزومــا نمیگیــرد.
شناختجامعواجتهادی
اگــر بدانیــم در اندیشــهی امــام خمینــی ،اصــل و فــرع
كــدام اســت ،در ســخنانش كــدام جــزء محكمــات اســت
و كــدام جــزء متشــابهات ،معیــار ســنجشها و تحلیلهــا
بــرای امــام چــه بــود و  ...شــاید بتــوان ادعا كرد شــناختی
عمیــق و درســت از اندیشـهی امــام داریــم و میتوانیــم در
برابــر پرســشهای جدیــد ،پاســخهایی از جنــس امــام
بدهیــم .امــا آیــا ایــن چنیــن شــناخت عمیقــی فقــط بــا
مطالعــه و تفكــر حاصــل میشــود ؟
برخوردعملیاتی
اصــا فــرق امــام بــا اسالمشناســان و اسالمدوســتان
دیگــر  ،در ایــن بــود كــه نــه بــه فهــم عوامانــه از اســام
بســنده كــرد و نــه بــه فهــم عمیــق و اجتهــادی از آن .او بــا
اســام برخــورد عملیاتــی كــرد .نپرســید اســام چیســت
و اســامی كــدام اســت؟ پرســید بایــد چگونــه اســام
را پیــاده كنیــم ؟ حــاال مــا هــم میتوانیــم بــا
اندیش ـهی امــام فقــط برخــورد نظــری و مــوزهای
كنیــم یــا برخــورد عینــی و عملیاتــی .نســخهی
ـل نــه فقــط مســئوالن،
امــروزی امــام بــرای عمـ ِ
كــه خــود مــا چیســت؟ اولویــت امــروز مــا بــرای
محقــق كــردن آرمانهــای امــام كــدام اســت؟
اگــر خودمــان را در خــط امــام میدانیــم و
میبینیــم ،جانشــین امــام از مــا میخواهــد
بــرای اقتصــاد مقاومتــی دل بســوزانیم ،چــرا
كاری نمیكنیــم و هــزار و یــك بهانــه و توجیــه
داریــم تــا هــزار و یــك كار دیگــر بكنیــم و همیــن
یكــی را نــه؟!
نكنــد در عمــل بــا دســتهی اول یعنــی كســانیكه
اساســا امــام را نمیشناســند یــا از او تغافــل
میكننــد یكــی باشــیم! نكنــد ماهــم بیآنكــه
بــه شــكل عملیاتــی ،بــه اولویتهــای خمینــی و
انقــاب خمینــی توجه كنیــم و ابتكارمــان را برای
حــل مســائل آن بــه كار بگیریــم ،از قضــا مشــغول
و ســرگرم بــه چیزهایــی هســتیم كــه فرقــی
نمیكنــد اگــر ســال  1340یــا  1355هــم بــود
همیــن ســرگرمیهای تربیتــی یــا تشــكیالتی یــا
سیاســی را داشــتیم؟! همانطــور كــه خیلیهــا
داشــتند و دارنــد و خواهنــد داشــت.

