
 ! آيندمين رو به نور ياابيننشكنيد،  را هاپل

 
 )با نگاهي به فيلم رنگ خدا...(

جهان را به نام خويش  يظاهر اين قدرت است كه تمام جريدهبه « هنر»و « قدرت»وردي ميان آدر هم

 هنر و تغزل تعريف خواهد شد.  زاد،جهان به رأي و انديشه آ ايت،ا در نهامّ كندميمَمْهور 

چنان از روح رودكي نابينا،  سيا،خلفا در بخش عظيمي از آ تازي عرب و زورگويياوج ترك ردرست د

ويش را ندارند پيش پاي خديدن  قدرتبا هزار چراغ، داران كه چشم گويدميرنگ و عطرِ عالقه و طعم كالم سخن 

هاي ، توانِ زبانِ مادري اين ملت را در مقابل چكاچاك شمشيرفردوسي بزرگزدگي تركان، ج عربو درست در او

به يقين رسيدن ها، برآمدن در توفان، هابارروييدن در رگافرازد. مي( برملّينخستين بيرق  يبه گونه) مهاجمين

 ،پايانكه در اين سفر بي ايمبوده« اهدش»ما شاهد اين اتفاقي امروزي نيست، و ظهور در بحران،  هاباوريدر بي

 . شدميمغز نوشته تاريخي همواره به سود قلدران تهيصفحات 

نورديده هاي اسبان خود درزير سم ضربه پاي آن روزگار راهاي اروم ياسايي از صحاري دور تا دروازهقواا

الدين و در دل اين خاكستر تفتيده، نجم ا در انتهاامّ كشته شدگان اين سرزمين مويه كند و كس نبود كه بربودند 

گونه سركش، سياوش هايشعله نيشابوري از ميانالدين عطاربا آواز بلند خويش برخاست و فريدكبري اويسي 

كه عجيب ايننهد. فرزندان ايرانويج به يادگار بازساحت قاف را براي درگذشت تا حكايت سيمرغ و سفر استعاري به 

 همواره در خزان به بار نشسته است.  ،هاي ماندگار در اين ديارترين باغانهو بهارترين درخشان

و درست در عصري كه تسمه  شودمي آد آزادي يآوازهر تا مبشّ از غرب به جانب شرق آمدمولوي مسافر، 

دستان  او از شير خدا و رستممدفون ترس و نااميدي شده بود،  ،و واژه و معناند كشيدميت اين ملّ ياز گرده

ضيض و از دل از ح برآمدن باوري به غايت انسانيدر عصر مقاومت است.  ،اين حكمت انديشه ان آورد،سخن به مي

 ها... القضاتها و عينبيهقيها، حسنك وزيرها، سهرورديها، حالج يسركوب شده

ه از سويي ديگر و و انديش از سويي و تغزل و وحدت و اميد هاستمها و ها و مويهها و هجرانيفراق

بار مورد شورش شيراز عصر او هر دو سال يك حضرت حافظ خود شاهد آن بوده است. كهر، گياي مداوم و پيمبارزه

 ها دست يافت: ترين غزلبه اهورايي ،وي اهريمنيهمين هياه و حافظ از دل گرفتمييا سلطاني قرار  خان

 ام كه مپرسيدهام كه مپرس       درد هجري چشدرد عشقي كشيده

صاحبان قدرت و فاتحان غير ، آيدمياين تُرك فلك، تمثيل تاريخ ماست كه هر دم به غارت خوان روزه 

تا در قدرت مطلق و  اندكردههم فرزند خود را نابينا ، اندنمودهحتي اگر به نقش پدر نيز چهره اران جبون، و جبّ

راز  اند، سيره سالطين بوده است،بر آن حكم رانده ملتي كههم تنها نهادن شريك باشند، بيطلب خويش تماميت

لمس محبت و شنيدن آواي نور  ،وطنانو هدايت اين نابينا به سوي خانه مادري و ديدار با هم انتظار آمدن منجي

استمرار لقب پهلواني  و« قدرت»براي حفظ « پدر»جايي و اشاره به درك رنگ خدا نيز بازتاب چنين تقديري است. 

براي حذف پسر به وسوسه  ،پدر، براي رسيدن به آمال شخصي خويشو جايي همين  زندميكشي دست به پسر

هيچ دستاورد ديگري ندارد. « ندامت»كه جز  رسدمي شر، زماني به نهايت خود و اين كشمكش خير و غلتدميفرو

هاي لبريز از اين افسانه خ و فرهنگ ماباشي و تاريتمثيل تولد و تحول و دگر« پسر»و  است« قدرت» يپدر استعاره

 تر از حقيقت است: ملموس

 جايي به زمين خاوران، خاري نيست       كش با من و روزگار من كاري نيست



، آزاديتا نگذارد خط پنهان ميان انديشه،  آوردميمقفع سر برابنساالري خلفاي عباسي، در توفان پدر

عريف رنگ بهشت در همين جهان مقفع در پي تابن .گذاردميبر سر اين كار  شود و سر عدالت و تاريخ بريدهمردم، 

بيرق افتاده او را  ،كه حكيم توس گذردميا چيزي نامّ شودميمرگ جهل، جوان يو دقيقي بلخي به توطئه خاكي

فرصت رسيدن به  نشينان به اوا سريرديار بود امّاين  ملّيدر پي تثبيت فرهنگ  ،الملكخواجه نظام. كندميفراز 

در دل تاريكي برآمده اين وَشان  يهمهعلي را به زندان كشاندند و او... در به دري را پيشه كرد. بوسر منزل ندادند. 

ديو را  گي و تحكم اپوشهيكي تير اي نابرابر،در مبارزهرو در رو، قدرت از جانبي و انديشه از سويي،  بودند،

 تشتر را! فرشته خيزِانبار هايترانهو يكي  خواستمي

گاه به قتل ترين خودي )افشين(او را به دست خوديدين را نداشت، توان تحمل بابك خرم ،باهللمعتصم

 كشاند. 

ميان همواره و در اين  گيردميقرار  آزاديل و رنگِ تغزّ ، رنگ رويا،شبح شيطان رو در روي رنگِ بهشت

با تطهير تاريخ در  آزاديروح  يا نمايندهامّ بردميبان فرو يسر در گر بر ساحل پشيماني ،گراي پدرجبهه اقتدار

بگذار گان يادآوري كرده است. هبه بازماند( به معناي وسيع آن) مفهوم ملكوتي شهادت رازندگي،  يرودخانه

وشت و قافله و اين سرن شيخ اشراق ما را حذف كنددربار خود،  هايايدئولوگ يبه مدد سفسطه ،الدين ايوبيصالح

 بگذار زمزمه كنيم: ستان كند، شيرازي را روانه مزارپورو كريمعشقي  پيش بيايد. مقام فراهانيقائمتا 

 ؟را چه شد هزاراننخاست     عندليبان را چه پيش آمد، هزاران گُل شكفت و بانگ مرغي بر صد

هاي ملت ما محقق شده رويا، هارباو همواره از دل همين رگهاست ترين نامروشنطومار مرگ لبريز از 

ست كه بر مردم اين ديار، هاقرن هاي خزاني شكوفه كرده است.ت ما همواره در توفانت و مدنيّاست. اين ملّ

كه در  كردميسوزي باور نگر و محقق و مورخ و دلهيچ مفسر و تحليلي تحميل شده است. پايانبي هايبحران

و ميراث انساني آن را از دين سرمدي پاسخ مثبت دهيم ترين خواهرين و صلحتما به شفافاعراب،  يپي حمله

هر كجا و هر زمان كه دعوتي هايشان استفاده كنيم. گريستمستانيم و از حكمت آن عليه ار بازدست خلفاي جبّ

ان هوشمندي اين مردم بوده است، ملت ما خاموش نمانده است. آزاديبه سوي آرامش و آگاهي و عدالت و 

نشيني به دفع بليات كاري و پردهگز با خشونت و پنهانكه هر ايمآموختهما در پي تجارب تاريخي آور است، حيرت

آشكارا به  فرزندان بارز اين ملت،دستاوردي جز زيان نداشته است.  ه نيزشدمينرويم و اگر اين شيوه بر ما تحميل 

 يسفره الرشيد را برهارونخويش عوض كردند، ه فرهنگ درون قدرت پا نهادند و مسير شيطان را از هجوم ب

قرباني كردند تا توانستند به فرهنگ مهاجم بفهمانند برتري از آن كسي  خود رانوروزي نشاندند و خاندان برامكه، 

نمون تاريخ و هستي و تقدير ظفردر گفتار و كردار، « شفافيت»تر است. تر و خيرخواهتر و آگاهبر حقاست كه 

ر پاره از اي بود كه در هه چنين سياست خردمندانههم بنا ب، ايمآموختهما آشكارگي را از خورشيد ات ماست. حي

مشغول بوده است تا  ملّيماري فرهنگ به معاز اين خاوران بزرگ،  ايگوشهها، كساني در و در اوج بحران تاريخ

اهورايي بود كه مغول و تاتار با تكيه بر چنين خرد  مان بر باد رود. در عصرپيشينيانروشن  هايدستاوردنگذارد 

شكست را فرهنگي هرگز  يجبههاالصل بدانند، ما در واداشتيم تا خود را ايرانيسرانجام نوادگان چنگيز را 

ملت ما از معدود مللي است كه توفان بوده است، ترين سالح توفيق اين تاريخ پرخللبينپذيرفتيم، هنر و انديشه، 

چندان كه معارضين به اين به ميان آورده است. « گووگفت»سخن از و آثار فرهنگي خود، ترين الواح ستانيدر با

 دكترين نيز گردن نهادند.

؛ هاباررگترين رحمزير بي و سر برآوردنشكفتن در توفان برآمدن از دل هياهو،  اين راز ماندگاري ماست، 

  ..ضربت دشنه و شقاوت و دشنام.و نه به  پيروزي از طريق معصوميت و عشق



روح فرهنگ يك ملت را دوباره  ياست كه معنا و چكيدهاز چنين منظري « رنگ خدا»ل ياستعاره و تمث

طلب به رود رفته و معصوم صلح ، نمادي از شكست مطلق است)پدر( پشيمان يمانده. قادرِ حاكمِ زندهنمايدميباز

در ترين پندار آدمي، كهننبرد خير و شر، ويري از پيروزي نمادين است. تص ،هميشه زنده )پسر(بلند و ا سرامّ

آرمان و باز هم فرزندكُشي بر سر شبه نمايدميحيات و سرنوشت تاريخ تو را و ملت تو را باز روايتي رنگين از بهشت، 

از طلبان بريده قدرتو باز  شودميدم به دم تكرار ترين تأويل از تاريخي است كه تو گويي شهوديآرزو، و شبه

 يدمي در خلوت خود به راز انديشه و معجزهكَر كننده، در اين هيابانگ  خواهندميمردم و از گذشته خويش ن

 بلعد! البي، سرانجام فرزندان خود را ميانقگرايي و وحدت مردم پي ببرند. دريغا كه هر و نيروي نهفته در هم آزادي

از  ييكسينماي معنويت ماست.  سرآغاز موج نوي اين ،كندميتطهير رازي دارد كه تو را « رنگ خدا» 

بر جالل دنيا را  يهي خاكياني است كه جيفهخوا)با نگاهي جهاني(، هشدار به تماميتروايت اين فيلم صور پنهان 

گري از رماندهنده كه نوعي دادار و تكانمعن اي مردن،به شيوهكُشي بازسرايي داستان فرزند. انددادهعشق ترجيح 

هميشه بهار )سرزمين سبز شمال( از ميهن اي انتخاب آگاهانه پارهطريق نور و رنگ و صدا و حركت و تصوير است. 

عزيزمان، در واقع نوعي يادآوري كرامت و بخشش هستي است كه سازندگي و عدالت و بَر و بارِ ماندگار است. 

 همهموهبت ديدن اين  ا جسم او ازامّ گذاردميسبز در سبز(  شهر )شمالضمير كه پا به ايرانداستان پسري روشن

ها، به ا هوشمندي و از طريق لمسِ زيباييتا ب كوشدمياو شده است،  محرومو آرامش و حقوق(  آزاديزيبايي )

ر د« محمد»گزينش نام . گشايدميراه رو به رهايي، ، نشدنيباور بستياو در نهايت بُننور و روشنايي دست يابد، 

آوري مفهوم برگزيدگي از سوي نويسنده و كارگردان اتفاقي نبوده است. محمد در پرورشگاه موقت تنها مقام ياد

چشم به راه كسي است كه هم منجي اوست و ديده، ا محمد بيامّ گردندميبه سوي منزل خود باز  همه، ماندمي

تحكم، ؛ پدر هم قدرت، دهدمي ارايهيگانه را  ايجلوه متضاد، يپدر كه در اين روايت رنگين از دو پارههم خصم او، 

. پدر در اين كندميپارادوكسي دوزخي كه محمد او را طلب دهنده. بلد و نجاتهم راهست، اجبار و خصمي آشنا

تا در پي اين  خواهدميو محمد ميان تعليقي عجيب ديگري از سلطه و سلطنت است،  يچهره گزارش غريب،

از خواهران )نماد از مأواي مأنوس،  هامدتبرسد. ملتي شرقي( رمان عاطفي لد به بهشت و رنگ خدا )آبناي راهنابي

سرده و تنها چشم به راه نور او افعشق و حكمت و مام وطن( دور بوده است.  يبزرگ )نشانهو مادرباروري و رفق( 

ن تعطيل ياانابين يمدرسهدر حال توطئه است.  ها و شبح تاريكي نيز در دل اين نورلكهكه از آن خبربي اامّ دارد

بازگشته و عرفان  به رنگ و عطر و عشق تنها مانده استملت ما در تمام مقاطعي كه  ا منجي او نيامده است.امّ شده

. بردميهاي رنگين پناه ها و صدامحمد نيز به ذات طبيعت به آوا ع كند،خود دفا هويت ريز آن ازتا در پس خاك

بيان آرزوي خود محمد است، در واقع تأكيد و محروم از آسمان و بازگرداندن آن به آشيانه،  اي درماندهرندهنجات پ

آغوش زندگي به مفهوم امنيت ملت ما در ايران امروز فرهنگ و بازگشت به خويشتن در تاريخ،  ،مجيد مجيدي

محمد خود نده است. يااابدي بازنمجهاني و  ايچهرهاز اين اثر، و رستاخيز از سرِ عشق، لطافت در مبارزه  ،است

 كه او را فراموش كرده است.  محكوم به قبولِ پدري استا بر اساس سنت و عادت، امّ منجي خويش است

وني د را در مضمو قدرت عشق و توحياي از معنويت العادهنخستين بار است كه ما نيروي خارقبراي 

بازگشت به فصلي ديگر از رق زده است، رنگ خدا سرماي ايران را ومجيد مجيدي كتاب سين ،كنيمميساده درك 

و بدين شيوه كارساز از اين نَمَط گرايي تنها اثر گذاشته است. خوانش كمالبه قدر هزار سال موعظه فطرت است، 

. بردمي يه ما را به جانب دريافتي نو از يك تحليل تاريخي پيشاليه الو اعتقادات،  ملّيآفريني ايمان بازاست. 

تفكيك ذرات روشنايي از تاريكي است. با چشم بسته قادر به و عشق و انديشه اما  ا كور استبيند امّمي «رتقد»

اين فاصله ذهن  هايش شده است،ؤلف! سر انگشتان محمد جانشين چشمعجب درسي داده است اين كارگردان م

آن هم به وقت مرگ  ،دهدمييوه ممنوعه از پي كشف م خبر از ندامت حضرت آدمو عين است. رنگ بهشت، 



اين مزاحم را  خواهدميپدر چيزي جز مناسبات غلط ميان حاكم و محكوم نيست. ا نقش مخرب قابيل، امّ هابيل

از ( در مقام حاكم) پدر ،مراحمي است كه بدون وجودشكه اين روح بزرگ، از آن خبربيا امّ از سر خود بازكند

 دهدمين هاي فيلم نشاسكانس ترينزيباي محمد با خداوند به عنوان يكي از گووگفت. هيچ هويتي برخوردار نيست

اين راه بلد خاكي! مجيدي از مرگ، زندگي ساخته است اين راز فرهنگ و مدنيت  نهكه منجي كسِ ديگري است، 

باشي از خوش لّيمخيام در اوج افسردگي هنگي غير نيز چنين كرده بود، هجوم فر يفردوسي در هلهلهماست. 

ي را عرضه كرد و مجيدي، شاعر ماندگار رند يفلسفهسخن گفت و حافظ در غايت سركوب و ترفند و دلهره، 

سنت  يمادربزرگ )ريشهبه صورت ديداري، مقتدر سينماي جهاني ما نيز اوالد همين سلسله است. در رنگ خدا، 

 گريزگاهاز تاريكي به نور رسيدن تنها ن و جاودانگي است. ا اين تازه آغاز رستامّ ميردميعشق و عرفان ايراني( 

تمام اسباب و امكانات . كندميپيروزي را يادآوري هاي دنيوي است و مجيدي با اشاره به شكست، مكن از آسيبم

ها به رين سكانسمخاطب در آختا  شوندميكنار هم چيده  از تعقيد و تصنع،با زبان و روحي عاري از دراماتيك، 

ها و خانهطول تاريخ از سوي تاريكتهديدي است كه در تمام در طول راه، حضور صداي آن درنده  ود آيد.خ

 . آوردميگرگي كه از درون آدميان سر بر بوده و هست؛  ملّيهاي مخوف متوجه معناي حيات شبح

و حقيقت  گووگفتهايي است كه پُل را زير پاي هواخواهان صلح، آنمعنوي خطاب به  ياين اشاره

ديگر دير كه  شودميشكند و پدر زماني متوجه پُل مي واهد بُرد،جز شكست نصيب نخاز اين شكست، شكنند، مي

ظلمت فوران گاهِ تازه فطرت پدر از دفينه، افتدميمحمد به رود سراي ستارگان است. رود تاريخ، مهمانشده است. 

 ،رسدميا جاودانگي از آن معصوميت و تغزل است. او كه به دريا امّ رسدمي پايانجهان براي قدرت به ، كندمي

به حضور محمد بسته است و نه دفع او. بقاي او  دانستميخيرخواه همان پدري بوده كه نماهي كوچكي است كه 

دير به ار سمبليك فيلم، دارويي است كه پدر و جبّنوش ،و بر نعش او مويه كردن آزاديدر آغوش كشيدن مولود 

 . گيردميروزگار از آن عبرت ناين چه تكرار تلخي است كه  و سافر مجروح خود رسانده استم

و رستگاري است. بازگشت به فطرت و فهم آدمي  آزاديگاه نمازي سراسر شهودي در پيشرنگ خدا، 

ي ما به سر داده است. جامعههمچون محمدي كه صالي صلح و گفت وگو را د از تاريكي به در آيد، توانميكه 

 از انقالببه نسل بعد  ،مجيد مجيدي. شدمياز دل آن زاده نانگيز ور نه چنين اثري شايسته و روح، بخشش رسيده

به از دل بحران و جنگ و تنش و نبرد قدرت به شماري از تاريخ اين ملت، تعلق داشته و درست چون مقاطع بي

جهان نيز عاري از عدالت از ملت خود قبول كرده است.  خويش را يعرصه خالقيت پا نهاده است. پيشاپيش جايزه

دوم است كه  يهنر در هزاره يرنگ خدا آخرين اسطورهبا ستايش ياد كند، چگونه از او  داندميو بينايي نيست، 

آن هم سرشار از شكوفه معنويت و آن هم ، هاباراسكار حق اوست. شكفتن در بوران و برآمدن از دل رگ يجايزه

اين رسم تاريخ و حكم فرهنگ ماست. جهاني رخ داده است،  هايايدئولوژياني معنويتي كه در اوج بحران بازخو

در يك نگاه و به نيت درك تقدير و . گرداندميرا به ما باز  ملّينشاني آفرينش و عزت رنگ خدا رنگي است كه 

در راهند،  آزادي يمبشران آوازههاست، ناين امكان ناممك، دهدميپر شدن رخ شكفتن همواره به وقت پرتاريخ، 

الشعاع قرار داده است، چيز را تحت همههاي سياسي كه از درون كشمكشرنگ خدا در بحران پا به حيات نهاد، 

صبغة اهلل »... : خوانيمميهم  138آيه در سوره بقره، . كندميعشق طلوع ناگهان خورشيدي از آرامش و آيتي از 

ها را نشكنيد، محمد تحميل عقيده از فراز تهديد! پُلو نه  خوانش توحيد از منظر خرد خداست. كه همان رنگ... « 

  ..ماندني است.
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