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هبوط (درد بودن)
مرا کسى نساخت  ،خدا ساخت  ،نه آنچنان که «کسى ميخواست» ،که من
کسى نداشتم ،کسم خدا بود ،کس بى کسان .او بود که مرا ساخت،آنچنان که

بودم .مرا از روح خود در آن دميد و ،بر روى خاك و در زير آفتاب ،تنها رهايم
کرد « .مرا به خودم واگذاشت» .عاق آسمان! کسى هم مرا دوست نداشت؛ به
فكرم نبود .وقتى داشتند مرا ميآفريدند ،ميسرشتند ،کسى آن گوشه خدا خدا
نميکرد .وقتى داشتم روح ميپذيرفتم ،شكل ميگرفتم  ،قد ميکشيدم  ،چشمهام
رنگ ميخورد  ،چهره ام طرح ميشد  ،بينى ام نحابت ميگرفت ،فرشته ظريف و
شوخ و مهربان و چابك پنجهاى ،با نوك انگشتان کوچك سحر آفرينش  ،آن را
صاف و صوف نميکرد  ،بر انگاره «کاشكي» که تكدرختى خشك بر پرده
خيالش تصويرکرده است ،آن را تيز و عصيانگر و مهاجم نميپرداخت؛ وفتى
ميخواستند قامتم را برکشند خويشاوند شاعر خيال پرور و بلندپروازى نداشتم تا
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خيال و آرزوى خويش را نثار باالى من کند؛ وقتى ميخواستند کار دل را در
سينه ام آغاز کنند ،آشنايى دلسوزو دلشناس نداشتم تا برود و بگردد و ،از خزانه
دل هاىخوب ،بهترين را برگزيند؛ وقتى روح را خواستند درکالبدم بدمند ،هيچ
کس ،پريشان وملتهب دست به کار نشد تا از نزهتگه ارواح فرشتكان ،قديسان،
شاعران ،عارفان و الهههاى زيباييهاى روح و خدايان هنر و احساس و ايمان،
نازترين و نازنينترين را انتخاب کند ،وقتى  . . .وقتى  . . .وقتى  . . .وقتى . . .
وقتى  . . .و در هر يك از اين «اوقات» ،فرشتهها از آن جوان تنها و منتظرى که

ميکند و تندتند به پيپش پُك ميزند و انگشتانش مرتعش است و دلش گُرس
گُرس ميزند هي نميپرسيدند« :خوب ،اينجا چهکار کنيم؟ اين را چگونه
بتراشيم؟ آن را از چهها ترکيب کنيم؟ در اينباره نظرت چيست؟ نقشهات
کدامست؟ چه را ميپسندي؟ چگونه دوست داري؟ آرزوي دلت چيست؟ …
خوب شد؟ خوب است؟ بس است؟ باز هم ظريفتر؟ خوب شد؟ باز هم
نازكتر؟ اينجور؟ هنوز هم لطيفتر؟ خوب شد؟ از اين هم؟… اين؟ اين رنگ
هم نه؟… اين رنگ خوب است؟ اين هم نه؟ ...آن رنگ چطور؟ آن هم نه؟...
آن رنگ مخصوص را بيار ،از آن که خيلي کم کار ميکنيم ،ها !...خوب شد؟
اين را که حتماً ميپسندي؟ *...را! باز هم نه؟ پس چه رنگي؟ مثل اين؟ نه؟ پس
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چگونه؟ ديگر رنگي نيست! از دويست *...هزار گونه رنگي که خداوند خدا
آفريده است هيچکدامش به درد تو نخورد؟ به کار اينها نيامد؟ از همين ها ناچار
يكي را بايد انتخاب کني! حرف بزن! تصميم بگير! چرا ناراحتي؟ غصه
ميخوري؟ چرا حرف نميزني؟ يااهلل! بگو! بهم بگرد! زود! »…
آه! او چه بگويد؟ هي با پريشاني و تلخي و بيچارگي اينپا آنپا ميکند و
نميداند چه کند .آخر چه جوابي بدهد؟
الاقل چندين سال ،يك عمر ،مهلتش نميدهند که کمي دراينباره فكر کند.

رنگها را براي آنها انتخاب کند .با اينها رنگ بزند؟ مگر ميشود؟ حيف است.
آخر اين رنگها را خدا براي گلها ،ستارهها ،آسمانها ،افقها ،برگها ،درياها،
پرندههاي رنگين ،چشمهاي رنگين ،طوطيها ،آهوها ،احجارکريمه ،جواهر
قيمتي ،ساخته؛ بهدرد آنها نميخورد ،خوب نيست ،آخر آنها جان اويند ،او دلش
نميآيد که جانش را با اينها رنگ زند .اگر رنگ اينها آنجور که او آرزو
ميکند از آب در نيايد زندگيش سياه ميشود ،ديگر اين دنيا بيمعني بيمعني
ميشود .ديگر زندگي کردن چه فايدهاي دارد؟ ديگر همه آفرينش خدا زشت
ميشود ،بد ميشود ،بد رنگ ميشود ،منفور ميشود ،کسي اگر جانش
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خوشرنگ نباشد بايد بميرد؛ مردن بهتر است از زندگي کردن با شرکاي بدرنگ
زندگي؛ خفهشدن خوبتر است تا حرف زدن با مخاطب ورّاجيهاي صدتا يك
غاز! اگر آنها آن جور که او دوست دارد رنگ نگيرند ديگر خدا را هم آن جور
که دوست دارد نخواهد پرستيد ،ديگر دنيا را هم آن جور که «بايد باشد» نخواهد
ديد ،همه چيز را بد و زشت و نفرتبار ميبيند ،همهچيز بدگونه ميشود .خدا،
جهان و حتي خودش ،مگر نه راه به سوي خدا از ميان «آنچنان که منم»
ميگذرد؟ مگر نه من آنچنان که ميبينندم «هستم»؟ و مگر نه جهان را آنچنان که

چگونه رنگ خورند .چكار کند؟ اين فرشتهها هم که دمي امان نميدهند،
دستپاچه و تندتند فشار آوردهاند که« :زود بگو! يكي از همين رنگها ،غير از
اينها ديگر رنگي نيست»! راست هم ميگويند .اما او چه کند که در اين کارگاه
رنگرزي عالم ،رنگي که بكار او ،بدرد او بخورد نيست؟ بيچاره شده است!
چگونه انتخاب کند؟ چگونه انتخاب نكند؟
باالخره انتخاب نكرد .او آدم لجباز و يكدندهاي است ،نه در همهکار ،در
همهکار آسانگير و بياعتنا است ،هرچه شد شد ،زيرا هرچه شده شده است اما
اينجا شوخي نيست ،اينکار… آخر… چه بگويم؟
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قهر کرد و با اخم و خشم گفت« :نه ،نميخواهم ،برداريد اين رنگهاتان مال
خودتان ،برويد با آنها در و ديوار دنياتان را رنگ بزنيد ،مرغها و ماهيها و
چيتها و احجار کريمهتان را بزك کنيد .من آنها را اصالً رنگ نميزنم ،من
بيرنگ دوست دارم ،به رنگ ابر ،رنگ نسيم ،قطره آب ،به رنگ روح خودم،
بيرنگ بهتر از اين رنگهاي بازاري شما است!
اين فرشتهها که احساس ندارند ،شعور ندارند ،اين حرفها سرشان نميشود،
«فرشته عشق نداند که چيست؟ » اينها يك مشت عملهاند ،يك عده کارمندان

و فوري بروند سر کار ديگري! کنتراتي کار ميکنند ،تقلبي کار ميکنند ،سر
عملهشان شيطان است ،درست است که ظاهراً همه مطيع و منقاد خداوند خدايند
و براي او کار ميکنند اما پنهاني دست همهشان در دست شيطان است ،همه در
بيعت اويند ،عُرضهاش را نداشتند که مثل او «عصيان» کنند اگر نه ميکردند و
پنهاني ميکنند .
بهترين فرشتهها همين شيطان بود .مرد و مردانه ايستاد و گفت« :نه ،سجده
نميکنم ،تو را سجده ميکنم اما اين آدمكهاي کثيفي را که از «گل متعفن»
ساختهاي ،اين موجود ضعيف و نكبتي را که براي شكمچرانيش خدا و بهشت و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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جزء يا کل دولتاند ،بايد زود به هم بگردند و سرش را هرجور شده به هم بيارند
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پرستش و عظمت و بزرگواري و آخرت و حقشناسي و محبت و همه چيز و همه
کس را فراموش ميکند ،براي يك شكم انگور يا خرما يا گندم ،گوسفندوار
پوزهاش را به زمين فرو ميبرد و چشمش را بر آسمان و بر تو ميبندد ،سجده
نميکنم ،اين چرند بدچشم شكمچران پول دوست کاسبكار پست را سجده
کنم؟ کسي را که به خاطر تو ،براي نشان دادن ايمان و اخالصش به تو ،يك
دسته گندم زرد و پوسيده را به قربانگاه ميآورد؟ او را که به خاطر خوشگلي
خواهرش حرف تو را زيرپا ميگذارد ،پدرش را لجن مال ميکند؟ برادرش را

کشاندهاند؟ مسيح و يحيي و زکريا و علي را بيرحمانه و ددمنشانه ميکشند ،تنها
به علت آنكه «ميتوانند» ،نه ،تنها به علت آنكه «شخصيت بزرگ ،روح بلند و
انسان پرشكوه» تحملش براي «اشخاص حقير ،ارواح زبون و آدمكهاي خوار و
ذليل» شكنجهآور است و احساس بودن آنها عقدههاي حقارت و پوچي را
همچون ماران خوشهدار به خشم ميآورد و ديواره جانشان را نيش ميزنند و از
شدت درد ديوانه و هار ميشوند و آنگاه با کشتن و سوختن و پوست کندن و
شمع آجين کردن آنها که بودنشان براي اين زبونان جرم است آرام ميگيرند،
لذت ميبرند و شفا مييابند و آنوقت سه ميلياردشان نوکر دوسه تا جانور
خونخوار نامردي ميشوند مثل نرون و چنگيز و تيمور و هالکو و آشوربانيپال و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خليفه و قيصر و چومبه و متمدنهاش ،استالين و هيتلر و نيكسون و هيث … همه
بردگان رام و زبون فرعون يا قارون يا بلعم باعور!
آري ،من از نورم ،ذاتم از آتش پاك و زالل بيدود است ،من اين لجنهاي
مجسم پليد پست را سجده کنم…؟ »
حاال اين فرشتههاي ديگر هم که ظاهراً به حرف خدا گوش کردند و شيطان
را تنها گذاشتند ،دستشان روي دست او است ،در کارشان خيانت ميکنند ،دارند
در ساختن آدمها کاري ميکنند که ...که حرف شيطان درست از آب درآيد.
دنيا را تلخ ميبيني».
چه ميدانم؟ شايد! اما اگر اينها با او همدست هم نيستند ،اگر چنين غرضي
هم ندارند ،نتيجه کارشان که جز اين نيست.
االن اگر خدا و شيطان بيايند و يك نگاهي به اين بچههاي حضرت قابيل
بيندازند شيطان سرش را باال نميگيرد و سينهاش را جلو نميدهد؟ آن رجز «و
تبارك اهلل احسن الخالقين!» براي همينها بود؟ يا براي قربانيان بيدفاع اينها؟ براي
آن تنهاياني که هنوز ناله دردشان را از اعماق سياه اين چاه ويل تاريخ ميشنويم
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يا اين «همج الرعا»ها که از زور خوشي ترکيدهاند و در ته چاه سر بمرگشان را
گذاشتهاند و تخت خسبيدهاند؟
خدا خودش ميداند که نتيجه اين بازديد چه خواهد بود و از اين است که
دلش بار نميدهد که قدمي به اين آدمستان زشت و بد و کثيف بگذارد .حتي
نگاهي هم به اين طرفها نميکند .اين کلوخ آلوده را با حشراتي که بر آن
چسبيدهاند در اين فضاي اليتناهي رها کرده است و به خودش واگذاشته است.
اين است معني «بهخود وانهادگي» 3آقاي سارتر ،يا حرف لوکرس 5که ميگفت

دست از کار و حتي دخالت در کارها کشيد و کارها را به انسان واگذاشت».
البته آنجور که من معني ميکنم درست است نه آنجور که آنها فلسفه ميبافند.
آنها ميخواهند اين حقايق را مايهاي براي پيغمبربازيهاي خودشان سازند و از
آن براي «ارشاد خلق» و بنياد «اخالق» و مذهب مصلحتآميز و ساختن نصايح
مشفقانه بشر دوستانهشان سوء استفاده کنند که مثالً اينكه خدا زمين و آدمهايش
را ول کرده براي تفويض رسالت خدايي خويش است به «انسان»! وگرنه اين

Delaissement. 3
 Lucrece. 5شاعر رومي نويسنده کتاب در طبيعت
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معني دارد که خداوند عالمي بيافريند و با هزار آرزو و آرمان آدمي که معجزه
خلقت و هنر خدايي خويش است بسازد و از روح خودش در او بدمد و بعد او را
و همه چيز را ول کند و برود دنبال کارش؟ دنبال چهکار؟ البد ديده است که
چيزي از آب در نيامد که ولش کرد .ديد که اين لجن متعفن (حماء مسنون)
قابليت پذيرش «روح او» را نداشته ،دَمِ اهوراييش در تعفن اين گل بدبو گم شده
است و بهجاي «خليفهاش» و «همانندش» چيزي شده است باب ريش شيطان ،مگر
حضرت آدم يك موجود دو بعدي نبود؟ نيميش خدايي و نيميش شيطاني؟ که

جوان و ناکام مرد ،قابيل کشتش و اينها که خودشان را آدميزاد ميخوانند همگي
بچههاي قابيل پست و قاتل و منفور خدا و آدماند.
چه ميدانم؟ شايد اين فرشتههايي که اين شبه آدم ها را درست ميکنند واقعاً
غرض خاصي هم نداشته باشند ،واقعاً با همكار و همقطار سابقشان ،شيطان،
همدست و همداستان نباشند ولي الاقل اين هست که اگر هم توطئهاي در کار
نباشد اينها کنتراتي کار ميکنند ،تقلبي کار ميکنند ،نميدانم ،شايد زورکي و
اجباري کار ميکنند ،يا خدا روزمزدشان نكرده ،کارمزدي کار ميکنند ،يعني هر
رأس آدم که بسازند مثالً يك قران مزدش را ميگيرند .يك قران؟ چه خبر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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است؟ ! چهار پول ،نيم عباسي ،يك غاز ،اين است که تمام هم و غمشان زياد
درست کردن است ،باالبردن «سطح توليد» است .حاال هرجور شد ،هرچه از آب
درآمد! رقابتي که در کار نيست ،عرضه و تقاضا و انتخابي که در اين بازار نيست.
وانگهي مگر مايه اصليش چيست؟ خود خدا صاف و پوستکنده بارها در
تورات ،در قرآن فرموده است« :گل ،خاك ،اليه تهنشين شده ،گلوالي سيل،
لجن بدبو و گند» .3خوب ،از گلوالي و لجن مگر ميخواهي چي از آب
درآيد؟

ميدهند بيرون فهميدم که آنها کارمزدياند ،تقلب ميکنند ،حتي توي همين
لجن و گلوالي هم جنس آشغال ميزنند ،از مايه روح و احساس و عقل و
زيبايي و آن بارقه قدسي اهورايي ميدزدند ،کش ميروند و ريشه و پي و چربي
و روده و شكمبه پرشده و استخوان و پوست و پشم و قازوراتش را زيادتر
ميکنند .آن اوايل باز کارهاي بهتري بيرون ميدادند ،هرچه ميگذرد بدتر
ميشود؛ مگر نميبيني؟ حتي بعضيها را همينجوري نيمهکاره ميدهند بيرون!

 . 3تراب (خاك) ،طين (گل) ،صلصال کالفخار حماء مسنون (لجن)
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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هنوز اعضاي يدکيش را درست به هم نبستهاند و جوش ندادهاند و پيچ و
مهرههاش را سفت نكردهاند ول ميکنند رو زمين .بعضيها اطاقشان را که
ميسازند خالي ميآورند به بازار! غالباً يادشان نيست که الاقل يك قطره عقل و
شعور و عاطفه و فهم و ظرافت و انسانيت و روح توي لش به اين سنگيني
بچكانند .يك گردي ،به اندازه زعفران روي پلو ،براي تزيين ،براي جلوي چشم
مشتري رويش بپاشند .بقدري آنجا سرشان شلوغ و حواسشان پرت است و از
روي بياعتنايي و سهلانگيزي و دستپاچگي کار ميکنند که گاهي اصالً

ساختهاند و مال يك شخص شرافتمند و خوشسخن و پاکدامن و مهربان بوده
است ميگذراند توي دهن يك دزد قالتاق پاچه ورمال! چشم و لب و ماسك
صورت را براي يك تيپ معصوم دوست داشتني پرمحبت و صميمي و فداکار
ساخته بودهاند ،ميکشند به کله يك رند هفت خط بدکاره رذل! کلهاي را با سر
تراشيده و پيشاني مهرشده و ريش توپي دقيقاً خطکشي شده و لبهاي غنچه
کوچك و باريك فرورفته در ريش و شارب ساختهاند براي ذکر و ورد و
صلوات و تالوت و پيشاني پينه بسته ريخته شده براي سجدههاي طوالني
مادامالعمري و نافلهها و نمازهاي صد رکعتي در دلهاي تاريك شبها و دمهاي
نيمروشن سحرها ،اما از دستپاچگي عوضي گذاشتهاند رو گردن شارالتانهاي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مارگير روباه صفت ،زالو عمل ،بوقلمون رنگ ،جيببر ،چشمبند بيرحمي که
وقتي در دوره امام يا پيغمبري به بازار تاريخ ميرسند ميشوند يهودا و بلعم باعورا
و سامري و مسيلمه کذّاب و شمر ذيالجوشن و قاتل امام و کشنده پيغمبر و
همدست يزيد و قيصر و نمرود ،براي «ناني و نامي» و وقتي ديرتر ميرسند ،يعني
زماني که اسالفشان ،نسلهاي پيششان همه اين کارها را کردهاند ،ناچار ،ميشوند
متولي همان امام و خليفه همان پيغمبر و مدعي همان دين ،براي نامي و ناني! اين
سياستمداران بيشكست و تجار بي ورشكست!

دل و دماغ خوك يا سگ يا مار يا گاو يا االغ يا روباه يا گرگ يا عنتر يا بوقلمون
يا موش يا جغد يا شتر يا «شتر ـ گاو ـ پلنگ» و غيره را همينجور چشم بسته و
شانسي ميچپانند توي اندام يك آقا ،يك خانم ،يك شخصيت بسيار برجسته،
محترم ،دانشمند ،معنون...
نميدانم! گاه فكر ميکنم شايد شوخي هم ميکنند .خودشان هم از اين کار
يكنواخت و خسته کنندهاي که بيش از پانصدهزار سال است از آدم نئاندرتال تا
فيلدمارشال و از يأجوج و مأموج تا آنگلوساکسون و از آدمهاي ميموننماي عهد
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بوق تا ميمونهاي آدمنماي عصر برق فرقي نكرده و بلكه افتضاحتر هم شده
است.
حوصلهشان سر ميرود و گاه براي تفريح خاطر و خنده و شوخي و رفع
مالمت چنين کار بيثمري ،جوكهاي بامزهاي «ميسازند»! مثالً ،يارو ميبيني
مرد است ،کت و شلوار و ريش و سبيل و اِهِن و تلوپ و صداي دورگه و کاله
شاپو و اسم مذکر و حتي زن و بچه و با اين همه قرائن مثبته و داليل مؤيده
ذکوريت و رجوليتش ،بعضي احساسات زنانه دارد! مقصودم بعضي انحرافات

کردهاند ،صحبت از شوخي فرشتگان است که گاه آدم عوضي ميسازند و گاه
آدم خندهدار که مثالً مرد است ،قر و غمزه ميکند ،ناز ميکند ،زير ابرو بر
ميدارد ،از عيالش در منزل کتك ميخورد و از فرط «نجابت» ،هيچ
عكسالعملي نشان نميدهد ،فقط ميرود گوشهاي يواش يواش ،بهطوري که
شوهر مؤنثش متوجه نشود و باز کتكش نزند گريه ميکند ،و يا ميرود پيش
جاري سبيلو يا آبجي ريشدار يا برادر گفته يا همسايه يا همكارش درددل ميکند،
يا مينشيند و ساعتها غيبت ميکند ،يا در برابر رقيبش ،دشمنيها و حسدهاي
مالباجيانه ميورزد و عليه همكار اداريش هووگري ميکند و براي از پا
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انداختنش به جادو و جنبل متوسل ميشود ،ميرود پيش بزرگتر محله يا داش
محله يا سرپرست خانواده از دستش شكايت ميکند ،چغلي ميدهد ،دروغ و
راست سرهم ميکند و پُرش ميکند ،پيشش گريه ميکند و آه ميکشد و وقتي
ديد اوقات او از دست طرف تلخ شد ،توي دلش قند آب ميکند ،دلش غنج
ميزند ،اگر هيچ کار از دستش ساخته نبود کتاب دعا برميدارد و با دلي شكسته
ميرود به حرم و دخيل ميبندد و زار زار اشك ميريزد و همكارش را نفرين
ميکند ،براي مرضش ،تصادفش ،عزلش نذر ميکند ،قرباني ميکند...

زندگي» ميگردد و گاه حاالت مشخص و روشني را در خود احساس ميکند از
قبيل برخي حاالت «ماهانه» که در اينها ساالنه و عمرانه است ،يعني مادامالعمر ،ز
گهواره تا گور قاعدهاند و در «قاعدگي» زندگي را سر ميکنند و رگلشان هرگز
عقب و جلو نميافتد ،هرگز تعطيل بردار نيست ،حتي در ايام بارداري! و نيز
حاالتي از قبيل همين حاملگي با تمام عواقبش ،از جمله ويار کردن و هوس
قرهقروت و ذغال مو و کاهگل کردن و شكمدارشدن و برآمدن پستانها و
متورمشدن رگها و کك و مك افتادن و پفکردن پوست صورت و  ...قاچقاچ
راهرفتن و خود را در راه رفتن به شانه طرفشان تكيهدادن و دو قدم نرفته از دل
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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افتادن و عرق به «جونش» نشستن و حتي دردهاي ماههاي آخر و هفتههاي آخر و
انقالب و التهاب و تكانخوردن بچه و گاه احياناً پيچ خوردن سر بچه و سقط
جنين و ماندن جفت و درد زاييدن و نشستن سر خشت و براي آقاشان ،با ادا و
اطوار بيشتر ناز کردن و منت گذاشتن و خود را گرفتن و  ...مفصل است!
چه ميدانم؟ اين کارها شوخي نيست؟ يعني ميتوان باور کرد که خداوند
بزرگ اينجور چيزها را ميسازد؟ اين اسنادها اهانت به حضرت خداوندي است
نه حرفهاي من ،انتساب اينها به خداوند کفر است و بدتر از کفر ،دشنام است.

کارها دست داشتهام آن را تهمت ناجوانمردانهاي تلقي ميکنم که هرگز نخواهم
بخشيد و مطمئنم که نه کسي چندان ناجوانمرد و بيانصاف است که هرچند با من
دشمني ورزد و کينه داشته باشد و بخواهد لجن مالم کند چنين افترايي برمن ببندد
و نه کسي چندان بيعقل و نافهم است که چنين اتهام زشتي را نسبت به من باور
کند.
خواهيد گفت« :نه ،مصلحت خداوند اقتضا ميفرمايد که آدمِ شر و خونريز و
بد و گناهكار هم بيافريند و در اين حكمتي است»! اين اندازهها را ميدانم .من از
آدمهاي بد و گناهكار و آدمكش صحبت نميکنم ،از آدمهاي عوضي و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

56

tarikhema.org

اگر کسي مرا که يك بنده ضعيف عاجز و بي ارج خداوندم متهم کند که در اين
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بيخودي و بدلي و ناشيانه و بيمعني و کشكي و «بي  ...همه چيز» و «هيچ و پوچ»
و بيمصرف و بيخاصيت حرف ميزنم که شايستگي بدبودن و عرضه گناهکردن
هم ندارند! مردي که براي لقمهاي نان و پارهاي استخوان دم ميجنباند و پوزه بر
کفش ارباب ميمالد و تحصيلکرده متشخصي که براي احتمال انزال رتبهاي و
جلب عنايت باالتري به جان کسي دعا ميکند و يا بقچه حمام خانم آقاي رييس
را بر ميدارد و آن دانشمند استاد دانشگاهي که وقتي قوامالسلطنه اکبرخان را
صدا ميزند او از غيبت وي اغتنام فرصت ميکند و خود را پريشان و شوقزده

که سيماي عالمانه و خوشبخت خويش را در آن آيينه اسكندري که جام جم او
است ميبيند و از اين کشف و شهود که خدايش را شناخت و در نتيجه خودش
را ،غرق لذت جذبه و خلسهاي عارفانه ميشود و احساس ميکند که به مقام فناء
في ال«او» نائل آمده و الجرم بقاء به ال«او» و حالجوار مييابد که «در جبهاش جز
حضرت اجل نيست» و واقعاً هم نيست.
آدمهايي که جرأت ندارند از پيش خود ،بدون اجازه باالترها ،حرفي را
گوش دهند ،آدمي را بفهمند ،از پيش خود بخندند ،مخالفت کنند ،موافق باشند و
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روي کفشهاي حضرت اشرف مياندازد و با پوشتش آنها را چنان برق مياندازد
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 ...انتخاب کنند ،نه چيزي را ،نه ،حتي خود را ،حالت خود را .هميشه ديگري
است که چگونگيشان را ميسازد.
آدمهايي که درست دهانه آب انبار خالي و مخروبهاند که هر صدايي را که
دم گوششان ول ميکنند عيناً اما با طنين بيشتري از دهن پس ميدهند و با لحن
کشدار و پرافتخاري که انگار صداي خود اوست .آدمهايي که با يك خروار
سابقه ،پرونده کارگزيني و مدارك علمي و تشويقنامههاي مسلسل که از طرف
مقامات باال به طرف پايين صادرشده است مثل يك چغوك ،با يك دانه توت،

جيرجير شادي و شعفشان گوش آدم را کر ميکنند و از التهاب شوق و
خوشبختي ،روي پايشان بند نميآورند.
آدمهايي که با پدر زنشان ازدواج ميکنند ،يعني عيال ابوي خانماند ...
آدمهايي که  ...نه ،شرمآور است ،دور از «عفت يادآوري» است و منافي «نجابت
تصور».
خانوادههاي واکسزدهاي که خيال ميکنند با «سرپا توليد مثلکردن» و زبان
خود را يكهو و بيخودي فراموش کردن و از تاريخ و فرهنگ خود چيزي
ندانستن و حتي اسامي خاص و اصطالحات رايج را تلفظ نتوانستن و شب ژانويه
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کاج خريدن و شبنشيني درست کردن ديگر آسيايي نيستند و وارث فرهنگ و
تاريخ و تربيت اروپا شدهاند و ماليي که با چند سال در حجره مرطوب مدرسه
قديمه براي کسب علوم ديني و فضائل روحاني ،تنها جهاد و اجتهادي که در راه
علم و دين کرده اين بوده که شبها محتلم شده و روزها با تشريفات مفصل فقهي
و مراسم پيچيده فني طهارت گرفته و صيغه کرده و عمامه *...پيچيده و به همين
دليل خود را جامع معقول و منقول و عارف به حقايق امور و آشناي خصوصي
اسالم ميداند و آثار رماتيسم و رطوبتزدگي و نقرس و بيحرکتي و

مرد آخرت نموده ،و واعظي که چون تا «اما بعد» بيشتر نخوانده است،
روزنامههاي خبري و اخبار مجلهها و احتماالً کتابهاي فيزيك و شيمي و علوم
طبيعي دبيرستانها را تورقي کرده و از مد نظر مستطاب مبارکش گذرانده و حتي
در رياضيات جديده بر «چهار عمل اصلي» تسلط جامع و کامل بدست آورده و
حتي بسياري از اهم حروف مشكله غالب خطوط امروزه ملل راقيه اروپا و آمريكا
را به سهولت و در بادي نظر تشخيص ميدهد ،و نام فارسي کتابش را به دو خط
فارسي و التين در پشت و پهلوي جلدش کتابت ميکند چنان خود را حاوي
علوم قديمه و جديده ميپندارد که عليه اروپاييان که بتازگي به فرضيه اتم معتقد
شدهاند ـوجاي تأسف است که جوانان کماطالع خود ما خبر ندارند که آنها اين
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فرض را از قائلين از حكماي ما به جزء اليتجزي اقتباس کردهاند ـ کتاب در رد
اتم و ميكرب و پاستور خائن و داروين ميمونزاده و ابطال طب جديد و داروهاي
فرنگي مينويسند و در عين حال ،اثبات ميکنند که تمام اين علوم و همه
اختراعات و اکتشافات جديده کفرآميز مادي در قرآن ما هست و حتي پرتاب
آپولو  35را پس از پرتاب ،از آيه «و فتحتالسماء» (که قيامت را شرح ميدهد) به
«نيكسون خردمند» خبر ميدهند.
آدمهاي جبون و ذليل و خپلهاي که در پس مذهب و تقدس مذهبي پنهان

يا براي رفع بيآبرويي پيش رفقا پشت ناسيوناليسم يا ديگر ايسمهاي آبرومند
بيضرر غايب ميشوند و از پس ديوار ايران باستان با صاحبالزمان الس ميزنند و
هنرمنداني که از سنگر چپگرايي پيشتازانه مترقي ،درست «سر موقع» نيش قلم را
بر آسمان ميکوبند و چه سمفوني پرمعنايي از هماهنگي قژقژ سر قلم آسمانكوب
اين پيشتازان نو و درق درق ته قنداق تفنگ زمينكوب آن پستازان کهن در ميان
زمين و آسمان اين کوير ساکت طنينانداز است و چه خوشبخت و بيدردند آنها
که با اين سمفونيهاي مكتب کالسيسيسم مدرن آشنا نيستند!
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مفصل است! همينقدر که نمونهاي داده باشم از انواع و اقسام التعدو
التحصيي اينگونه «آدمهاي هيچگونه» و «چسفيلهاي ناطق» که آبروي اوالد
قابيل را هم بردهاند!
بزرگترين مسأله فلسفي که در هستي مرا به شگفتي واميدارد و براي
مجهولترين مسائل ماوراءالطبيعي بهرحال حدسي ،فرضي ،خيالي ميتوان کرد اما
اين معما را با هيچ فوتوفن سفسطي هم نميشود توجيه کرد همين خلقت اينها
است ،آن همه دستگاههاي پيچيده علمي دقيق و معجزآسا در خون و قلب و کليه

شبكههاي چشم و سازمانهاي گوارش و گردش خون و تنفس و اعصاب و  ...همه
سرهم شده است و به هزاران اعجاز خدايي با هم ترکيب شده است و درست که
شد و راه افتاد ميبينيم عرق از تمام روزنههايش ميشرد و دلش ميلرزد و دست
و پايش رعشه گرفته و مثل کسي که دم مستراحِ تحت اشغال انتظار ميكشد و به
سختي و «خودخوري» ،اين پا آن پا ميکند و هي دستش را ميبرد به بند ...
کراواتش! و آرزوهاي رنگين همراه هيجان در مغزش به رقص آمدهاند و هي
خدا خدا ميکند تا در اطاق تحت اشغال آقاي رييس باز شود و نوبت او شود.
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چه بگويم؟ دنياي اينها« ،دنياي اربعه» است و خودشان هم ،هم! همين
واماندگان قابيل را ميگويم ،ساکنان دنياي اربعه :آب و خاك و آتش و باد.
آدمهايياند با طبايع اربعه :سودا و بلغم و صفرا و دم ،و مزاجهاي اربعه :حرارت و
برودت و رطوبت و يبوست! مقيم «ربع مسكون»! غمها و شاديهاي اين «حيوانات
ناطقِ» 3چهارپايهاي نيز بر همين گونه چهارجور است« :مختصر» و «متقارن» و
موزون و مقفي :و نيز چهار چيز ،به ترتيب اهميت حياتي :شكم و زيرشكم و
تنپوش و نشيمنگاه!

اربعه! اربعه در اربعه در اربعه در اربعه!
چه خوب ،چه راحت! چقدر فاصلهشان با خوشبختي نزديك است! درست
چهار انگشت! باز هم شد اربعه! اما تك و توك ،گوشه و کنار اين دنياي اربعه،
انسانهايي هستند «غيراربعه» ،انسانهايي بيشماره و بينشانه ،تك انسانهايي بيرون از
«حد و حساب» ،شلوغ و در هم ريخته و ناساز ،که در آن سوي ديوارهاي اربعه

. 3نه که من بگويم ،اين صفت و موصوف را به عنوان افتخار و بيان فلسفي و علمي و منطقي بزرگترين فيلسوف
و برجسته ترين نابغه ،ارسطاطاليس ،معلم اول مي فرمايد.
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دنياي اين خالئق اربعه زادهاند و زندگي ميکنند .زندگي؟ نه ،زندهاند! براي اينها
رنج بزرگي است «زنده بودن» حتي «بودن» ،خود ،مصيبتي است و« ،ماندن» که
ميکشد!
درد بزرگ و بيدرمان اينها «گمکردن» است« ،دورافتادن» است .با آن
اربعهاي ها دمخور نيستند،نميسازند .عمري با آنها همقطار و همكار و همدين و
هموطن و همشهري و همسايه و همخون و همخانه و هم همند و همچنان بيگانه و
دور ،به فاصله يكي از ميلياردها انساني که در قرنهاي آينده در سرزمين نامعلومي

نشان در گوشهاي از نقاط کوهستاني افريقاي جنوبي ،پيش از تاريخ ،متولد نشده
در جنين سقط شد!
هر روز اينها را ميبيني و گويي براي نخستين بار است که ميبيني و آن هم
ديدني هر روز بر خالف انتظار ،هميشه عجيب! باورنكردني! هرگز در طول
ساليان دراز همنشيني ،ميانشان سابقهاي در آشنايي پديد نميآيد ،با هم خو
نميگيرند ،به هم نميپيوندند ،جوشخور نيستند ،هميشه از کنار هم در حال
عبورند .با هم اشتراكهاي بسيار دارند اما از نوع اشتراك ميان ناخن انگشت
شست پاي کسي با ذوق شاعرانه لطيفي که دارد! وجودشان و برخورد مكررشان
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همانند کلمه مهمل بيمعناي ساختگي است که پياپي در گوش تكرار کنند از
قبيل جملههايي که مفهومي و فايدهاي ندارند و ارزششان تنها در سختي تلفظشان
است .فقط اعصاب را ميرنجاند و حوصله را سر ميآورد که گاهي از بيطاقتي
داد ميکشي ،ديوانه ميشوي ،ميخواهي پناه بري به حرمي ،مسجدي تا به بهانه
دعا و زيارت و مصيبت مريم و شكنجه عيساي مصلوب 3و امامزاده شهيد مظلوم
و مسموم ،عقده دلت را بشكافي و يا به خانه دوست محرمت ،خويشاوند مهربانت
روکني و شب غمگين و گريان زندگي را تا دل شب ،دمدمههاي سحر ،با او

کالس و معلم و امتحان و روزمرگيها و هراس غربت و رنج تنهايي و عقده
«گفتنهاي مسكوت» را در اين «نگفتنهاي ملفوظ» ،تسكينبخشي و يا به خلوت
خويش بگريزي و قلمت را به دادخواهي بخواني و با او به درد گفتن بنشيني و
همه آن حرفها را که در اين دنياي کور و کر مخاطبي ندارند ،در جان او که
خدا به جانش سوگند ميخورد بريزي و غم غربت را و درد تنهايي را با او که تنها
يادگار آن «پيمان» است بگويي و از او که تنها يادآور آن «پيوند» است بشنوي.

 . 3به اعتقاد مسيحيت که قرآن منكر است.
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رابطه آشنايي با اين موجودات اربعهاي همواره همانند رابطه مرد با اسبش،
گربهاش ،شترش ،گاو همسايهاش ،سگ محلهاش ،گرگ و روباه مزرعهاش باقي
ميماند .از اين حدها هرگز جلوتر نميآيد .خلوت هراسانگيز و مبهوتي در
بحبوحه جمعيت ،سكوت سنگين و خفقانآوري در سرسام قيلوقال ،غربت در
وطن ،بيگانگي در جمع اقوام و دوري در حلقه نزديكان ،تنهايي و بيكسي در
ازدحام همگي و اجتماع همهکس!
اين است رنج اين زندگي اربعهاي که بودا ميگفت از چهار سرچشمه

را که در زير اين آسمان دنياي اربعه ،بسته خاکند و زنداني آن «بل هم اضلّ»ها
که همچون مورچه پشت زمين را سياه کردهاند و با چه حرص و جدي انبار
ميکنند .انبار کردن و به فكر حفظ حال و کسب آينده بودن ،زندگي کردن آنها
است« .بودن»شان را همواره ،بخاطر روز «مبادا»« ،نابود» ميکنند .اصالً زندهاند و
زندگي ميکنند تا «ذخيره» کنند .معني حيات و فلسفه خلقتشان در انبار است .هر
گامي که به پيش مينهند براي پسانداز است .وجودشان عبارت است از
«موجوديشان»! و زنده بودنشان سازش «چهار نفس» مخالف سرکش است و
مرگشان غالبشدن يكي از اين نفوس اربعه!
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فرمايش شيخ اجل است که:
«چهار نفس» مخالف سرکش

«چهار روز»ي بوند با هم

خوش
چون يكي «زين چهار» شد غالب

جان شيرين برآيد از قالب!

خنكي زياده از حد اين مصراعهاي اربعه هم معلول خنكي همين آدمهاي
اربعه و زندگي بيمزه اربعهاي آنها است وگرنه سعدي استاد سخن و خداوند غزل

دردها و پريشانيهاي حيات در زير اين آسمان که آن انسانهاي غيراربعهاي
بيحساب را آن همه بيتاب کرده است براي اينها آسان است .همهاش با داروي
«قسط» شفا مييابد.
مگر خودشان نميگويند که« :قسط زندگي را ممكن کرده است ،آسان کرده
است»؟! واي که چه غبطهاي ميخورم به حال خوششان و چه افسوسي به حال بد
اين هموطن دردمند من که چند گامي دور از من ،هم اکنون ،در گوشه فراموش
اين پر الشز غمگين خفته است! چه رنجي ميبرد از زندگي و از آن «دردهايي
که همچون خوره روح را ميخورد و ديوارههاي روح را ميتراشد».
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چرا قسط زندگي او را ممكن نكرد و به همين دردها خوره گرفت و روحش
سوهان خورد و از زير بار بيثمر دَمزدن و قيافههاي بهدردنخور ديدن و
حرفهاي بيهوده هزار تا يك غاز شنيدن ـ که مجموعاً يعني زندگي! ـ بستوه آمد
و «خودش» را در برد؟
براي آدمهاي «چهارپايي» ،کفر و دين ،دنيا و آخرت ،ماترياليسم و
ايدهآليسم ،سوسياليسم و بورژوازي ،مارکس و محمد ،خداپرستي و
رييسپرستي ،رستم و علي ،انترناسيونال دوم و رايش سوم و امام ششم يكي

بهشت اين مؤمنين «چهارپايه» را ببين! تهوعآور است! دنيايي است دنياي
«بيعاري»« ،عياشي» و «مصرف» .انبار «طعام» و «جماع» و دگر هيچ!
جويبارهاي بهشتيشان چيست؟ شير و عسل! همدم همدلشان کيست؟ حور و
غلمان! زنهاي عظيمالكپل دمبهدار خوش کله پاچه .فاصله بين دو پله
نشيمنگاهشان به اندازه فاصله ميان مشرق تا مغرب! و براي مقدسيني هم که داراي
انحرافات جنسي هستند غلمان آمادهاند! بچه خوشگلهاي سبزخط و سيهخال زير
ابرو برداشته عشوهگر! طول مدت هر جماعي هفتصد و هفتاد و هفت هزار سال و
هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت و هفت دقيقه و هفت ثانيه! آنهم نه از اين
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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سالهاي اين دنيا ،از سالهاي قيامت که هر روزش هفتصد و هفتاد و هفت هزار
سال و  !! . . .چه اشتهاى کثيف و متعفنى!
به اينها ميخنديد؟ چرا؟ يعنى اين ها ايده آل هاشان پست و زشت است؟
چرا؟ مگر رئاليسم  ،ماترياليسم  ،ناتوراليسم  ،اصالت اقتصاد  ،فلسفه اصالت
زندگى  ،ليبراليسم  ،کاپيتاليسم  ،سوسياليسم  ،کلكتيويسم و بورژوازى  ( . . .هنوز
هم بگويم ؟ باعث خجالت!) ايده آلشان چيست ؟ مگر اين بهشتيان روشنفكران
واقعيت گراى بيگانه با ايده آليسم و دشمن ذهنيّت و روح و معنويت هاى ماوراء

عرفان بازى و افسانه سازى هاى موهوم و «غير واقعى» ميشدند و اکنون که
صددرصد رآليست اند و آنهم چه رآليسم غليظ سنگين بى غلّ و غشى! غالباً يك
غفلت ذهنى ساده اى موجب شده است که در قضاوت دچار چنين اشتباهى شوند
که خيال کنند اين دو دسته« ،مقدس هاى روشن دل» و «ملوّثهاى روشنفكر»! با
هم تناقض جوهرى و ذاتى دارند  .اختالف اينان در اختالف مكان و زمان تحقق
آرزوهاشان است و نيز در طريقه رسيدن بدان ،نه در اختالف نوع و جنس
آرزوهاشان  .هر دو نيازمند يك چيزند و در آرزو و جستجوى يك چيز ،يكى از
طريق دين و ديگرى ازطريق دنيا ،آن در آن سوى مرگ و اين در اين سوى
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مرگ .از اين است که هيچگاه يك روشنفكر دنياگرا به يك روشندل آخرتگرا
اعتراض نميکند که آنچه ميجوئى زشت است ،پليد است ،بلكه انتقاد ميكند
که :نه ،دروغ است ،موهوم است ،غير ممكن است .و او اگر بتواند اثبات کند که
«هست» ،ويرا با خود در شوق و شور مذهبيش براى خشنودى خدا و ثواب عقبى
همگام کرده است ،همگام ،نه همدل ،که همدلاند و همدرد و هم نياز و  . . .هم
همه چيز! هر دوشان سروته يك کرباساند و فقط رنگشان فرق ميکند وگل و
بوتهها و نقش و نگارهاى طرحشان وگرنه شاخه يك درختند ،يكى سر به آسمان

دستگاهاند ،دستگاه مصرفکننده ،نه ،تبديل کننده ،تبديل کننده غذاهاى پاکيزه
و ميوههاى پر شهد لطيف و سبزيهاى رنگين و معطر به کود حيوانى ،آبهاى زالل
و خوشگوار به زهراب .البته توليدهاى معنوى هم دارند :زرنگىهاى موشى و
حقههاى مارمولكى و پوزپوزهاى سگى و کينههاى شترى و تلونهاى بوقلمونى و
حيلههاى شغالى و آرامشهاى خرى و نجابتهاى گاوى و حسدهاى خروسى و
حرصهاى مورچهاى و هوسهاى خوکى و باد و بروتهاى پلنگى و اطاعتهاى
گوسفندى و جستوخيزهاى خرگوشى و. . .

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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در آرزوى آب باران ،يكى سر در زمين به جستجوى آب جويبار .همه يك
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طويلهاى است ،باغ وحشى! اين است معنى «عالم صغير» در اينجور
آدمكهاى قابيلى!
و اين است که مرحوم آيتاهلل شيخ جعفر شوشترى اعلىاهلل مقامه که از ذريه
هابيل بود ،ميگفت :بار الها! اين همه زمين و آسمانهاى بىدروپيكر ساکت و
بىدرك چه سود؟ اين همه آدمهاى جور واجور و همه يك جور و ناجور
بيخودى چه فايده؟ که براى هدايتشان و آدمشدنشان صد و بيست و چهار هزار
پيغمبر بفرستى و همه را شكنجه کنند و بكشند و به حرف هيچكدامشان هم

صادق به قتل رسانند و بعد هم بروند پشت پاچال دکانشان راحت بنشينند و
مشغول کثافتكاريشان؟ باز قيامت و ترازو و بهشت و جهنم و آن همه گرفتاريها
آخر فايده اين همه زمين و آسمانهاى گله گشاد و اين همه آدمهاى گلهگشادتر
چيست؟ يك زمين و آسمان مختصر ،چهارتا آدم حسابى!
بيخودى نيست که در تمام قصههاى خلقت دنيا ،از اساطير يونانىگرفته تا
مذاهب سامى و فرهنگهاى هندى و چينى و  . . .چه ميگويم؟ حتى افسانههاى
دينى اقوام بدوى استراليائى و سياهان وحشى آفربقائى و سرخ پوستان آمريكائى

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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گوش ندهند و هفتاد فرستاده عزيز و گراميت را به فاصله صبح کاذب تا صبح
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نيز هم ،آنچه مشترك است «پشيمانى خدا» از آفرينش پس از آنكه فرزندان آدم
بر روى زمين به راه افتادند و تاريخ را آغاز کردند!
***
آرى ،من از آغاز ميدانستم چه خبر است .وقتى خداوند خدا آشكارکرد که:
«برآنم تا براى خويش جانشينى در زمين بسازم برگونه خويش» ،پشتم لرزيد! از
ترس و ادب حرفى نزدم اما خدا خدا ميكردم که فرشتگان که رويشان با خدا
بازتر است چيزى بگويند .همه ميدانستيم چه خواهد شد.

و نزديك ،هراسان و بيقرار ،از همه سو شتابان بسوى بارگاه عرش کبريائى به
پرواز درآمدند.
لحظهاى بعد که ازگذر خيالى در رؤيا سريعتر گذشت ،همگى در برابر تخت
پرشكوه نور ايستادند و فرياد برآوردند:
«بار الها! باز ميخواهى موجودى در زمين بيافرينى که دنيا را به گند زند و به
خون کشد؟»

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ناگهان ولولهاى در صحراى عدم برخاست .فرشتگان ،کوچك و بزرگ ،دور
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و خداوند خدا ،با طنين استوار و بىترديدى فرمود« :من ميدانم رازى را که
شما نميدانيد» .و ناچار در انتظار فاجعه ،همه خاموش ماندند!
اما هيچكدام معنى خاصى را که در پاسخ خداوند خدا نهفته بود فهم نكردند
و اکنون نيز مفسران که خداوند خدا پيشبينى هراسآ ميز و سياه فرشتگان را
درکار آفرينش بنىلجن و عاقبت شوم اين *...را تكذيب نفرمود ،نگفت شما*...
گفت رازى را که در اينکار است ،فلسفهاى را که در خلق اين موجود سفاك
پنهان است نميدانيد ،وگرنه همه قرائن بعدى که در همان آغاز کار *...نشان داد
اين لجنزادگان حريص ستمكاره کافرکيش همرأى است و همآواز!
***
پايان نخستين شب بود ،پيش از آن نه شبى بود و نه روزى؛ نخستين شب
داشت پايان ميگرفت .عالم ذر در انتظار طوفان «الست» سكوت کرده بود.
ناگهان فرشتگان به پرواز آمدند ،سراسر عالم وجود را و افق در افق صحراى عدم
را در نورديدند ،وجود و عدم يكى بود ،تنها عدم بودکه وجود داشت .سايه
شتابان و سبكخيز بالهاى فرشتگان ،همچون ارواح پاکى که هنوز هيچ کالبدى
نديدهاند و به هيچ جسمى خود را نيالودهاند از همهسو ميگريخت ،صداى
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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که پيشبينى فرشتگان درست بود وخداوند خدا نيز پنهان نكرد که با آنان در باب
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فرشتگان ،همچون آواى محزون و دل انگيز معبدى غمگين که راهب تنهايش را
ميخواند ،در فضاى هستى طنين ميافكند .فرشتگان مأمور بودند تا پيام حضرت
خداوندى را از بارگاه ماوراييش به همه ذرات عالم عدم برسانند.
خداوند خدا ذرات را فرا ميخواند ،ناگهان همه ذرات به هيجان آمدند،
خروش برداشتند ،هنوز شب بود ،پايان نخستين شب ،ذرات پراکنده به صداى
دعوت فرشتگان بهم برآمدند و گرد هم آمدند و در يك چشم بهم زدن ،صف
اندر صف ،زانو به زانوى هم ،پشتدرپشت يكديگر نشستند  .مجلسى بود! چه

چه خيالى را قدرت تصور آن است؟ شكوه و عظمتى که در عدم نيز بسختي
ميگنجيد!
همه جمع بودند ،همه ،همه چيزها و کسها ،همه آنها که آمدهاند و مردهاند،
همه آنها که هستند و همه آنها که خواهند آمد،
سالهاى آينده ،قرنهاى آينده ،ميلياردها سال و قرن آينده!
سكوت بود و سكوت ،تپيدن بود و تپيدن ،انتظار بود و انتظار!
و شب بود ،پايان نخستين شب.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چشمى را ياراى ديدن آن است؟!
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که ناگهان ،روبرو ،بر لبان افق ،لبخندى شكفت ،نور! چشمهاى از نور سر باز
کرد ،تيغههاى نرم و زرين آفتاب نخستين به آسمان سر برکشيد.
ذرات همه برجا خشك شده بودند و سراپا چشم و پا تا سرگوش که ناگهان
صداى زلزله مانندى که عدم را به رعشه افكند از جايگاه نور برخاست:
ـ «من پروردگار شما ،خداوندگار شما نيستم؟»
ذرات يك صدا :ـ چرا! چرا!
tarikhema.org

اين «چرا» از عمق نهاد هر ذرهاى برخاست
و صدا خاموش شد و سكوت...
من از هيجان سر در پيش نهاده بودم و آرام ميگريستم .ذرهاى خرد ،در
پهلوى چپم  ،همچون سپند بر آتش بيتابى ميکرد.
گروهى از فرشتگان بر ديوارههاى افق باال رفتند و تختى از نور ،نورى که به
هيج رنگى شبيه نبود ،گاه بنفش مينمود و گاه سبز و گاه سپيد ،بر باالى طلوع
نهادند و ناگهان خداوند خدا با جالل و جبروتى که عدم را ميهراساند و
زيبائىيى که در دل ذرهاى عشق ميآفريد بر آن تكيه زد.
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ناگهان «لوح سبز» در دست چپ خداوند خدا ظاهر شد و بيدرنگ «قلم
زرين» در دست راستش ،با نگاههاى شگفتش که همچون نهرى از نور در جان
ذرات جارى ميشد به اين صفهاى خاموش و منتظرى که تا بىنهايت دامن
ميكشيد نگريست .سكوت و انتطار چنان سنگين و رام بود که گوئى بر سر هر
ذرهاى پرندهاى نشسته است.
خداوند خدا به نوشتن آغاز کرد .در هر ذرهاى مينگريست و سپس بر لوح
سبز چيزى مينوشت .نوبت من شد .چقدر آرزو کردم که نباشم ،بگريزم ،اما

ناگهان تمام هستيم گرم و روشن شد .ديدم که خداوند خدا درمن مينگرد.
نگاهش را از من برگرفت و بر صفحه لوح افكند ،قلم را بر آن نهاد ،چهرهاش
آرام بود و حالتى داشت که در نوشتنهاى ديگر داشت .دلم ميتپيد و ماندن را
برايم دشوارکرده بود .ناگهان قلم را نگاه داشت .موجى بر سيماى روشنش دويد.
سر برداشت و باز در من نگريست ،لحظهاى ،لحظاتى! بر من قرنى گذشت.
نگاهش از چهره من به سمت چپ لغزيد ،بر روى ذره کوچكى که از آغاز در
کنار من آرام نداشت .دوباره نگاهش را از او برگرفت و در من دوخت ،اندك
اندك احساس ميکردم که ما هر دو را بيك نگاه مينگرد .عالم از شگفتى
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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سكوت کرده بود و ماجرا را مينگريست .ناگهان لبخند خفيفى همچون . . .
(چگونه بگويم؟)
بر لبهاى خداوند نشست .نگاهش را در عمق ذاتم گرمتر و روشنتر يافتم.
چشمهايش همچون دو خورشيد نيرومند و مهربان که ناگهان در دل سرد و سياه
شبي بگشايند در ذات من گشود .دو آبشار نور در فطرتم فرو ريخت .چهرهاش
چهره پدر مهرباني بود که بر شيطنت فرزند سرکش اما دوستداشتنيش پوشيده
ميخندد و پنهاني کيف ميکند .با همين سيما و لبخند چشمش را بر روي لوح

ميشد .قلم زرين بگونه بديعي بر لوح ميگشت ،انديشههاي رنگين و خاطرههاي
شگفت آينده که در درون خداوند ميگذشت بر پيشاني روشن و پر از قدس وي
پرتوي مرموز و بيقرار افكنده بود اما من هيچ نميدانستم ،هيچ نميشناختم ،تنها
يك احساس بودم ،اينكه هيچ چيز را احساس نميکنم ،اينكه آينهاي هستم که
هيچ تصويري بر آن نيفتاده است .دانستن اينكه هيچ چيز نميدانم! همين.
آنگاه خداوند خدا ،با قلم زرينش نامها را همه به من تعليم کرد .احساس
کردم که گنجينه همه اسرار کائنات شدهام.
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سبز دوخت و بنوشتن آغاز کرد .لبخندش هر لحظه سيرابتر و اسرارآميزتر
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آنگاه خداوند خدا سكوت کرد .ذرات همه سر کشيدند .وجود و عدم
هراسان کنار هم ايستاده منتظرند.
ناگاه خداوند خدا دستهاي بزرگ و زيبايش را ،دستهايي را که معجزه
خلقت و حيات از آن دو سر زدهاند در سينه فضا پيش آورد .دو کف دست را
کنار هم گرفت .در يك لحظه مرموزي که ندانستم چگونه گذشت ،کوهي از
آتش ،آتشي ديوانه و گدازان و بيقرار ،در کف دستهاي وي پديد آمد .سرش
در سينه آسمان از چشمها ميافتاد ،رنگش همچون قلب خورشيد بود .زيبايي

فرّار و بيتاب مينمود .آتشفشان مهيبي بود که از دردي مرموز يا لذتي طاقتفرسا
بر خود ميپيچيد .شكلش مشخص نبود ،اما ميديدم که مدام در دگرگون شدن
است .لرزه بر اندام عدم افكنده بود .وحشت همه کائنات را ساکت کرده بود.
ناگهان نداي خداوند خدا هستي را در سكوت عدم فرو برد .ندا آن را بر
کوهها و صحراها و درياها عرضه ميکرد ،هيچيك را از وحشت ياراي پاسخي
نبود .قامت بلند قلهها همچون فانوس به روي خود تا خورد ،دشتهاي پهناور دامن
فرا چيدند ،درياها پا به فرار نهادند ،همه از برداشتنش سر باز زدند ،من برداشتم ،ما
برداشتيم!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خداوند خدا در شگفت شد .پيش رفتم و ،در برابر چشمان وحشتزده
ملكوت ،آن کوه غضبناك آتش را از دست خداوند گرفتم و خداوند خدا ،در
حاليكه بر چهرهاش گل سرخ شادي ميشكفت و شهد محبتي از لبخند زيباي
لبانش ميريخت گفت:
آه! که چه سخت ستمكار ناداني!
و چشم و دل من ،از اين عتاب همچون پرشكوهترين ستايشي که از ازل بر
زبان خداوند خدا رفته است ،از شكر و اشك لبريز شد .خشم و ناخوشنودي از
ندانستند .گفتند :ما را جز آنچه تو تعليم کردهاي دانشي نيست.
و از من پرسيد .يكايك همه را پاسخ گفتم .
خداوند خدا ،با چهرهاي شكفته از توفيق آنان را خطاب کرد که« :ديديد! من
ميدانم آنچه را شما نميدانيد»!
ناچار با تلخي خاموش شدند .سپس ،خداوند خدا آنان را فرمود:
«همگي ،بزرگتان و کوچكتان ،دورتان و نزديكتان ،در پاي اينان به خاك
افتيد»! فرمان فرمان خداوند بود .همه سر به سجده نهادند ،جز شيطان که طغيان
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چهره فرشتگان آشكارا بود .خداوند خدا آنانرا از «نامها» پرسيد ،هيچيك

PDF.tarikhema.org

هبوط

کرد .اکنون که خداوند خدا دوست داشتن را بر ميگزيند ،عشق را در پاي آن
به سجده ميخواند .او که عاشق بزرگ و ديرين خداوند است از کينه جانش
عاصي ميشود ،حسد عشق عشق را نيز تباه ميکند .مطرود عشق ميگردد و
دشمن دوست داشتن .اما به پاس عشق دستش را در انتقام گرفتن از دوست
خويش ،امانتدار آشنا و خويشاوند همانند و تلميذ درسهاي اوپانيشادي خويش
باز ميگذارد تا هم عشق را پاداش داده باشد و هم دوست داشتن را بيازمايد.
چه ميگويم؟ «بگدازد ،صافى کند و  . . .بسازد»! در ستيز با او است که دل

را در جان ما ميآفريند و قوت ميدهد .مائدههائى که بيرنج بر سر سفره گسترده در
زير دستمان مييابيم همه دست پخت شيطان است .مگوئيد شيرين است ،مگوئيد
رنگين است اين طباخ حسود و کينهجو شيرين ميپزد و رنگين ميسازد تا بر سر
سفرهمان نگاه دارد .تا از سفر باز مانيم .او از يك گام برداشتن ما بيمناك است.
گل رسوبى! اين سهم او است در سرشتن ما!
روح خداوند خدا در جانم ،امانت او بر پشتم ،قلمش در دستم و حكمت
نامها ،دانش «ودا» بر لوح دلم؛

کائنات در برابرم به رکوع ،مالئك در پيش

پايم به سجود و من در ملكوت خداوند ،آزاد و بر کناره درياى اسكيس ...سايه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ميپرورد ،در زندان مهيب اوست که آزادى را مى شناسيم .شيطان نياز به خداوند
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فرّه اهورائى بر باالى سرم افراشته و بالهاى نرم جبريل در زير پايم به مهر
گسترده.
اما چه رنجى است لذتها را تنهابردن و چه زشت است زيبائيها را تنها ديدن
و چه بدبختى آزاردهندهاى است تنها خوشبختبودن! در بهشت تنها بودن
سختتر از کوير است .در بهار ،هر نسيمى که خود را بر چهرهات ميزند ياد
تنهائى را در سرت بيدار ميکند .هر گل سرخى بر دلت داغ آتشى است .در آن
روزها که آفتاب و باران بهم در ميآميزند ،در آن شبهاى کويرکه از آسمان

را مينگرى و مسافرى تنها از پنجره کوپه قطارش سال نو را در گريبان سپيده
تحويل ميکند ،بيشتر از همه وقت ،دشوارتر از همهجا احساس ميکنيم که در
اين «مثنوى» بزرگ طبيعت «مصراعى» ناتماميم ،بودنمان انتظار يك «بيت»شدن!
در آن حال که لذتى را با ديگرى ميبريم ،زيبائى يى را با ديگرى ميبينيم،
احساس اينكه آنچه را در اين لحظهها در خويشتن خويش مييابيم ،آنگونه که
هم اکنون «هستيم» ،همان است که او مييابد و همانگونه است که او هست،
بيگانگي را تسكين ميدهد« ،يكهبودن» را جبران ميکند ،رنج «نيمهماندن» را
التيام ميبخشد ،خويشاوندي ،آشنايي و همانندي ،با شرکت دو روح در يك
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ستاره ميبارد و دشت دعوتى را با دل تو تكرار ميکند ،در سينه دشتى افق خونين
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احساس حس ميکنند .اگر هر دو يكجا و يكوقت تجربه کنند ،با هم و
بخصوص بيديگري .تفاهم ،نه تفاهم در مفهوم که تفاهم در «فهميدن»!
اين است که تنها خوشبختبودن ،خوشبختييي رنجزا است ،نيمهتمام است
که تنها بودن بودني به نيمه است و من براي نخستينبار و  ...براي آخرين بار در
هستيام رنج «تنهايي» را احساس کردم« .بيكسي» بهشت را در چشمم کوير
مينمود .جز اين هنگام تنهايي پناهگاه مأنوس من در گريختن از تنها شد ،جزيره
آرام و راستين من در اين درياي سامساراي هول و نمود و ناپايداري و غرق بود،

پس ديگر نه «تنهايي»« ،جدايي» ،بود و بيتابيام نه هرگز «بيکسي»« ،بياويي»
شد.
در بهشت همه زيباييها ،کامها و رهاييها ،بر لب نهرهاي سرشار شير و عسل،
تنها ديدن و تنها آشاميدن و تنها نشستن برزخي زيستن است .با دردها و زشتيها و
ناکاميها آسودهتر ميتوان «تنها» ماند ،بيهمدرد ،بيغمگسار ،بيدوست .اين
خود يك نوع نواختن دوست است ،يك «مهربان بودن» با او است .در دردها
دوست را خبرنكردن خود يك عشق ورزيدن است .تقيه درد زيباترين نمايش
ايمان است .به محبت خلوصي ميبخشد که سخت شيرين است .رنج تلخ است
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خلوت خوبم در ازدحام بد جمعيت ،آزادي نفسم در خفقان نفوس ،رنجم از آن

PDF.tarikhema.org

هبوط

اما هنگامي که تنها ميکشيم تا دوست را بياري نخوانيم ،براي او کاري ميکنيم و
اين خود دل را شكيبا ميکند ،طعم توفيق ميچشاند .اما در بهشت چگونه ميتوان
بياو بود؟ سايه سرد و دلانگيز طوبي ،قصر آرام و خيالپرور الکروا ،بانگ آب،
نهر مقدس ،زمزمه مهربان جويبارها ،جوشش اليزال چشمههاي آب حيات،
پيكهاي سبكخيز نسيم ،عطر دلنواز گل و نغمه بهشتى مرغان و آوازپر جبرئيل و
سايش بالهاى فرشتگان و آن همه زبيائيها ،آن همه نعمتها ،آن همه پاکى و
خوبى و شيرينى و شربت و شراب و مستى و آزادى و کام و خوشبختى ...؟

را کشيد؟ چه بيهودگى عام و چه برزخ بى پايانى است بهشتى که در آن او
نيست .در بهشت همه آرزوها ،در کنار همه خواستنها ،در آنجا که هرچه
ميبايست هست ،تنهائى آزارى طاقتفرسا است .هنگامى که راه سفر در پيش
پاهاى مشتاقى باز ميشود ،بى همسفرى سخت است.
«پروردگار مهربان من ،از دوزخ اين بهشت رهائى ام بخش! در اينجا هر
درختى مرا قامت دشنامى است و هر زمزمهاى بانگ عزائى و هر چشماندازى
سكوت گنگ و بىحاصلى رنجزاى گستردهاى .در هراس دم ميزنم ،در
بيقرارى زندگى ميکنم و بهشت تو براى من بيهودگى رنگينى است .اين حوران
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چگونه ميتوان دوست را خبر نكرد؟! چگونه ميتوان غيبت او را و تنهائى خويش
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زيبا و غلمان رعنا همچون مائدههاى ديگر براى پاسخ نيازى در مناند ،اما خود
من بىپاسخ ماندهام ،هيچكس ،هيچ چيز در اينجا «به خود» هيچ نيست« .بودن من»
بىمخاطب مانده است .من در اين بهشت ،همچون تو در انبوه آفريدههاى
رنگارنگت تنهايم« .تو قلب بيگانه را ميشناسى که خود درسرزمين وجود بيگانه
بودهاى «!» کسى را برايم بيافرين تا در او بيارامم».
دردم درد «بيكسى» بود.
***

مالئك ،با چهرههائى گرفته و خشمگين ،در پيرامون آن ايستاده گرم کار بودند،
ناخشنودى و هراس و خشم از سيما و اطوارشان پيدا بود .حالت بيكارانى را
داشتند که با اکراه و اجبار ،خود را واميدارند تا فرمان ناگزيرى را اطاعت کنند،
تنها يكى از آن فرشتگان بزرگ بود که از شادى در پوست نميگنجيد .با
کنجكاوى شتابزدهاى همه دستها را ميپاييد .هر مشت لجنى را که فرشتهاى از
آن لجنزار عظيم برميگرفت وى با نگاهى آشنا در آن مينگريست و سپس
لبخندى سرشار از توفيق و نويد بر لبانش ميشكفت و سرى به نشانه رضايت
تكان ميداد و گاه از شگفتى قهقهه ميزد و مشت بر زانوانش ميكوفت و بر روى
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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دره بىانتهائى که تا بينهايت عميق بود از لجنى سياه و بوناك انباشته بود و

PDF.tarikhema.org

هبوط

پاهايش به هوا بر ميجست و مينشست و بيدرنگ متوجه دستهاى ديگرى
ميشد .گاه برخى گلها او را از شعف به فرياد ميآورد و بر ميخاست و از شوق
بر فراز آن دره پر ميگشود و چرخى ميزد و سر جايش مينشست.
منظره وحشتناکى بود! بوى گند دنيا را بر داشته بود .من که نميدانستم ازکى
در گوشهاى از اين قيامت شگفتيها ميخكوب شده بودم و پلك نميزدم ،از
عفونت هوا بخود آمدم .تاب نياوردم ،گريختم .سر به صحراى بكر و پاك
گذاشتم و در قلب شسته و زالل ماوراء غرق شدم و در گوشهاى از آن فضاى

ميانديشيدم .ناگهان از وحشت نزديك بود دلم پاره شود! «او را هم از اين لجن
بدبوى سياه خواهند ساخت؟»!
به شتاب پرنده بىپناهى که طوفان ميبردش ،سراسيمه بر خاستم و سر به
صحراى ابديت نهادم و سرزمين پاك ملكوت را همه سو ميگشتم و ،همچون
ديوانهاى هراسان ،در حاليكه عقدهاى گلويم را به سختى ميفشرد و ناخن گريه
حلقومم را ميخراشيد و چشمانم از اشك ميسوخت .در هر قدم مينشستم و
همچون نابينائى تهيدست که تنها سكه طاليش را گم کرده باشد ،با چشمهائى که
جوشش دمادم اشك تارش ميکرد ،بر روى خاك دست ميکشيدم و بيدرنگ
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مهگون لطيفى فرسنگها از آن لجنزار دور بود نشستم و به آنچه ديده بودم

PDF.tarikhema.org

هبوط

آنجا را رها ميکردم و خود را به گوشه ديگرى ميرساندم و باز همچنان در
جستجوى يافتن خاکى براى گل او.
زمان بسيارى اينچنين گذشت .در آنجا نميتوان دانست که يك روز گذشت
يا يكسال يا يك قرن ،که خداوند خدا هنوز زمان را نيافريده بود .اما ميدانم که
جستجو سخت و طوالنى بود .اما ميدانم که سراسر آن سرزمين پهناورى را که از
ازل تا به ابد کشيده شده بود ،همچون پرواز خيال ،همچون گذر «تصور» ،دويدم
و دويدم تا  ...رسيدم به پاي کوهي مغرور در ساحل دريايي که عاشقانه موج

همچون قصرهاي افسانه ،معبد پريان ،خاموش! در قلبش شمعي تنها ميسوخت و
در کنارش برجي همچون خيال برکشيده تا سينه ملكوت .احساس کردم «اينجا
بوي ياري ميرسد» ،3همه رنگها با من آشنايند ،هر موجي که از سينه دريا بر
ميخيزد بسوي من پيش ميآيد و برايم پيامي در ساحل مينهد و باز ميگردد.
جاذبهاي مرموز دل مرا به اين سرزمين ميکشاند .هوا عطري به مشامم ميريخت
که گويي ديري نگذشته است که او از اينجا گذشته است .بوي گل صوفي در

. 3گفت اينجا بوي ياري مي رسد

واندر اين ده شهرياري مي رسد
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ميزد .کوهي از نقره خام ،ايستاده بر دامنهاش بنايي به گونه آتشكدههاي کهن،
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فضا پراکنده بود .سكوت بود و سخن بود .هنوز نقش وجودي نبود ،اما طرح
«دوست داشتن» بر سينه عدم نقش شده بود .گويي بندي نامريي پاي دل مرا به
اينجا بسته است .دل مرا با اين سرزمين کاري هست  ...همينجا است .گل او در
همينجا است .بايد به «بو» دريافت .همچون پيغمبر ،در پايان هجرت که افسار ناقه
سرنوشت را بر گردنش افكند و او را رها کرد تا خود آن نقطهاي را که بايد
مسجد گردد و پناه اسالم و فرودگاه وحي و کانون زندگيش ،قلب همه
احساسها و سرچشمه آغاز تاريخ فردا و جايگاه دگرگوني جهان و فرو مردن

شكوههاي بيروح و درخششهاي بينور ،تا او که کارگزار تقدير بود ،خود
انتخاب کند ،من نيز زمام دلم را از دست تدبيري که در آنجا کاري نميتوانست
کرد گرفتم و بر سرش افكندم و خود را به او سپردم و او بر آن سرزمين که
«واليت روح» بود و کشور زرين اشراق و فرسنگها در آن سوي فهميدن ميرفت
و من در پياش ،تسليم اين تقدير دلخواه ميرفتم .راهي پرپيچ و خم اما هموار و
نرم را پيش گرفت و چنان آرام و بيترديد ميرفت که احساس ميکردم زمامش
در دستهاي ناپيدايي است که سرنوشت آدمي کار او است و سرنوشت آفرينش
شاهكار او.
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آتشهاي دروغين و فرو ريختن کنگره قصرهاي کج سالطين و فرو شكستن
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نسيمي نرم و مهربان از دور دست آن دريا بسوي دشت ميوزيد و چهره مرا
مينواخت .همچون نفس فرشتگان ،همچون روح لطافت ،همچون خاطره عشق،
پاك چون تقوي ،زالل چون دوستي و شاد چون اميد و نوازشگر چون مژده! چه
بگويم؟ نسيمي که هنوز در روحم ميوزد و آن دنيا را در گوش دلم مدام نجوا
ميکند.
ناگهان ناقه در نقطهاي ايستاد .نگريستم .توده اندك خاك! نرم و پاك ،پشت
آن قصر ،پاي آن برج ،همچون گرد نرمي که وزش دائمي نسيمي که در کوير

مزار مجهول و افتادهاي در دوردست صحرا ،خمِ از ياد رفته کوهي «دور از راه»،
جمع ميکند .مشتي خاك نرم همچون تن قاصدك ،طاليي همچون آفتاب .پاك
همچون آفتاب .پاك همچون صبح و خوب همچون  ...همچون خودش .اما توده
خاکي که نيمي از پهلوي راست آن را پيش از اين برداشته بودند.
تمام جانم را دامن کردم و آن مشت خاك را برداشتم ،چنان که يك ذرهاش
برجا نمانَد ،چنان که يك ذره خاك ديگري با آن نياميزد .بشتاب خود را به آن
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کارگاه عظيم خلقت رساندم .در ميان فرشتگان گشتم و گشتم تا «روح» 3را که از
همه فرشتگان خدا خوبتر و مهربانتر و مقدستر است ،همان که خدا در قرآن
همه فرشتهها را يكجا و او تنها را يكجا در برابر همه نام ميبرد ، 5همو که وقتي
مردم از او ميپرسند خدا به پيغمبر ميگويد« :به آنها بگو که روح از عالم امر من
است» ،1فهمهاي شما پستتر و تنگتر از آن است که او را بشناسيد!
ديگر از او مپرسيد .دامنم را که پر از «او» بود ،در برابر روح گرفتم و با
سكوتي که از التماس لبريز بود کنارش ايستادم.

الهه هنري خدايي بود پيش رويم آورد و بر لبه دامنم گرفت و «او» را در
دستهاي وي ريختم و در نگاهش خيره شدم :لبخند و مهر و دلسوزي و نوازش
و اطمينان موج ميزد.

 Saint Esprit . 3را همان روح گرفته ام در فرهنگ اسالمي
. 5تنزل المالئكه و الروح فيها باذن...
. 1يسئلونك عن الروح ،قل الروح من امر ربي...
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با چهرهاي آرام و اندامي شكسته در زير فشار محبتي اينهمه سنگين ،اندك
اندك کنار رفتم و در حالي که دلم در مشتهاي او پر پر ميزد ،همچون کسي که
مأموريتي را انجام داده است ،بيغرضانه و معصوموار ،از آنجا که او بود دور
شدم ،که تحمل حضور را نداشتم و از سنگينيِ بودن با کسي که بودنِ با او دشوار
بود به آسودگي گريختم .گريختم تا آزاد و راحت به او بينديشم که مزمزه
خاطره شير *...که روح در آنجا در بند «بودن» نيست ،در قيد بايستن نيست ،يك
نوع تاريخ را به اساطير کشاندن است ،محدود را به مطلق رساندن است .لذت قيد
لذتهاي اپيكور بدل کردن است .با او بودني بي او است.
غرقه در چنين تنهايييي انبوه ،خلوتي سرشار و معطر و در پرواز بر فراز
دشتهاي بيکران و افقهاي بيرنگ خيالي رنگين و موفق ،ناگهان وحشتي مرا
از جا پراند و چنان پريشانم کرد که از تنهايي آرام و لبريزم هراسان گريختم« :اما
 ...خاك او را با چه آبي گل خواهند کرد؟ با همين آبهاي عفن و ناگوار؟ نكند
از اين مرداب سياه و آلوده برگيرند؟».
ترسيدم .اين آدمها را با آب حوض ،آب لجن گرفته ته جوهاي راکد،
غديرهاي گند گرفته ،لوش ،فاضالب حمام سرشتهاند! ترسيدم يك سطل از آن
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بردارند و آن خاك را گل کنند ،نگذاشتم ،حتي از آب تصفيه شده ،آب مقطر
هم نگذاشتم ،قبول نميکردند ،گفتم :اي فرشتگان زيبا ،مقدس ،اي کارگزاران
ملكوت ،پرندگان عزيز عرش اعلي! به عنايت شما نيازمندم ،سخت .نميخواهد
شما به زحمت بيفتيد ،من خودم ميروم و آب ميآورم ،فقط از شما با همه
وجودم ،با همه نيرويي که در همه نيازها ،خواستنها ،دعاهاي همه دلهاي
محتاج ،همه کويرهاي تشنه ،همه تموزهاي داغ هست ميخواهم که قبول کنيد.
به اندازهاي نياز و التماس در لحن صدايم ،رنگ چهرهام ،تمام وجودم موج

ظريفترين جام بلوريني را که نازکي و لطافت خيال معصوم لطفي در آغوش
افسانه پريان را داشت و در زير پوست انگشتانم لمس نميشد از پيشگاه خدا
برگرفتم و همچون تندباد سر به صحراي غيب نهادم و رملستان بيانتهاي «عالم
ذر» را بشكافتم و رفتم و رفتم و رفتم و بر سر ديواره مشرق پريدم و از نردبان
سپيده صبح آفتاب عشق باال رفتم و بر بام طلوع برآمدم و سر در سينه نور فرو
بردم و فرو رفتم و گم شدم...
آنجا ديگر هيچكس نبود ،هيچكس! چقدر روح محتاج فرصتهايي است که
در آن هيچكس نباشد! تنها در اين حالت است که هيچ «بودن»ي بودن ترا در
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

51

tarikhema.org

ميزد که دلشان نرم شد .سكوت کردند و من ،همچون مژدهاي از جا جستم و

PDF.tarikhema.org

هبوط

قالب هيچ «چگونگي»يي مقيد نميدارد و اين آزادي بيمرز و شورانگيزي است.
يكنوع از سنگيني و جرم «وجود» به سبكي و تجرد «ماهيت» خويش بازگشتن
است! تلقيها و شناختنها و فهميدنهاي ديگران آدمي را شكل ميدهند .همه
ميپندارند که هر کسي آنچنان فهميده ميشود که هست ،اما نه ،آنچنان که
فهميده ميشود ،هست .به عبارتي ديگر ،هر کسي آنچنان است که احساسش
ميکنند ،نه آنچنان احساسش ميکنند که هست .و من در اينجا ،در آن خالي
مطلق ،آن سوي مرز عالم ماوراء ،خود را چنان احساس کردم که ديگر هرگز

ميآورد .خود را مطلق يافتن! وجود مطلق را يافتن! هر دو يكي است تا جاذبه
زمين هست هر کسي محدود به وزني خاص خويش است ،وزني که جزيي از
ذات و بعدي از بودن خود او است .در آن سوي جاذبه ،در بيوزني ،يكي از
«حد»هاي هميشگي جوهر آدمي محو ميگردد .از اين سو «من» به بينهايت
ميرسد« ،مطلق» را احساس ميکند ،اگر از همه سو ،همه «حد»ها ،همه اين
«ماهيت»هاي اعتباري و نسبي که اکنون با «چگونگي» يا «چگونگي»هايي که عين
ذات «من» ما است در آميخته است ناگهان غيب شود ،من به مطلق رسد« ،بودنِ»
من از همه «چهارچوب»هايي که «من» را بودن دادهاند و آن را در خود ميفشرند
ـ و خفقان و اضطراب و آرزوي ناخودآگاه گريز و عشق فراري که در عمق
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صميمي و پنهاني فطرت ما خانه دارد از آن است ـ آزاد گردد من مطلق ميشود و
در اين «ديالكتيك شگفت روحاني» که کشف شورانگيز شرق حكيم است انسان
به خدا رجعت ميکند و روح سامسارايي از گردونه رنجزاي کارما به خلود
روشن و آرام نيروانا ميآرامد و معشوق ،عاشق خويش را که از ماهيت خود
پوست افكنده و در رهايي دردآور «نميدانم چگونه بودن» آواره است در آغوش
«وجود» خويش ميکشد و معجزه «اليناسيون عرفاني» سر ميزند و «من» با نفي
خويش خود را ميآفريند و آن «من» که به گفته جامعهشناسي مخلوق «ديگري»
ميکند!
آيا حرف ودانتا همين است که آنگاه من به «اتمان» رسد ،منِ منها ،و اتمان
برهمن گردد ،روح روحها؟ روح جهان؟  ...چه ميدانم؟
آنجا يكي بود و يكي نبود ،غير از من هيچكس نبود .خدا هم نبود؟
نميخواهم همچون مهر بگويم« :در آن سوي آفتاب ظلمتي است که چشمان خدا
نيز آنرا نميبيند»؛ نميبيند ،نه که نميتواند ديد .آنجا کشوري بود که سلطانش
من بودم ،عالمي بود که آفريدگارش من بودم .چه بگويم؟ در «وهم» نميآيد ،با
اين کلمات چه ميتوان کرد؟ همه طبقات آسمانها را عروج کردم و هيچ نيافتم
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بر همه درياهاي غيب گذشتم و از هر کدام مشتي برگرفتم ،همه چشمهسارهاي
بهشت عدن را سر کشيدم از همه جرعههايي نوشيدم ،چهرهام را در زير همه
بارانهاي بهارين ملكوت گرفتم و قطرههايي را مزه کردم ،از آب غديرهاي
بلوريني که در دل کوهها و سينه دشتهاي بيکرانه ماوراء پراکنده بود چشيدم
اما زاللي هر کدام را که ميديدم ،خوشگواري هر کدام را که ميچشيدم ،به اميد
زاللتر و به هواي خوشگوارتر ،به سوي ديگري ميتاختم .در نفس روحبخش
صبحگاهان پرشكوه ملكوت ،قطرههاي درشت و شاداب شبنمها را که بر

آزمايشگرم ميربودم و جگرم سيراب ميشد و درونم نوازش مييافت اما دلم
بهانه ميگرفت ،راضي نميشد و جامم همچنان خالي ميماند.
خسته و کوفته ،از تلخي و نوميدي سرشار در آن خلوت ابدي ،در آن سكوت
مطلقي که خاطره نرمترين زمزمهاي ،خدشه جاي پاي نگاهي هم بر آن نبود
نشستم و آن جام بلورين تهي را پيشرويم ،بر روي زانويم گرفتم و يادم نيست،
نميدانم سرم را به دو دست نگاه داشته بودم يا دستهايم را گرداگرد زانوهايم
حلقه کرده بودم اما خوب بخاطر دارم نگاههاي ناکام و غمگينم را به درون تهي
جام دوخته بودم و انديشه شرمناك و عقده دارم را پيش خاك چشم براه تو
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فرستاده بودم و شكست چنان حلقومم را ميسوخت و قلبم را پاره پاره ميکرد
که در زير شكنجهاي کشته شدن خويش را ،به صراحت ،با تمام جان و بيداري و
هوشياريِ تمام احساسم حس ميکردم اما از آن رو که هنوز مفهوم مرگ را
نميشناختم و «ميگذرد» را نميدانستم ،از اميدي هم که ،در مصيبتهايي
اينچنين ،تسليتي ميتواند بود محروم بودم و اين ،رنج مرا سخت و ابدي کرده
بود.
نشسته بودم و در انديشه گِل تو ،در سرنوشت تنهايي خود ،در ظلمت آن

چه ميدانم چند ساعت؟ چند شب؟ چند ماه؟ آنجا که زمان را نميتوان
شماره کرد ،خداوند هنوز زمان را نيافريده بود .برخاستم ،تنها ،محزون ،نااميد و
دل لبريز از درد! بر ستيغ بلند سپيده باز آمدم ،بر بام سيمين بامدادان صحراي ابد
باال رفتم و با نگاههاي خسته ،مات و ماتمزدهام ،پهنه شگفت آسمان سرد و خالي
را نگريستم و در حاليكه قطره سرد افسوسي بر سيماي پاك سحر افكندم ،قطرهاي
که بر سيمايش جاويد بماند چنانكه گويي کسي از اعماق درونم ناله برداشته
است ،شنيدم که ميگويم:
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«دريغ! در سراسر اين آفرينش بزرگ ،در همه اين بهشت آباد ،در اين
صحراها و درياها و چشمهسارها و نهرها و بارانها براي دل من ،براي کام تشنه
آرزوي من ،براي آفريدن تو  ...چه بگويم»؟
نميدانستم چه کنم؟ خداوند خدا منتظر است ،فرشتگان منتظرند« .روح»
هراسان و مضطرب است« :او کجا رفته است»؟ «چرا اين همه دير»؟ بازگشتم.
زانوانم به نيروي «بيچارگي» پيش ميرفتند و دلم را همچون کودکي خطاکار که
براي سرزنش ميبرند ،کشان کشان ميبردند .نزديك شدم غوغاي خلقت بگوشم

بچشم ميخورد برخي هنوز خيس و برخي همچون «سفال کوزه» خشك و توده
توده لجنهاي تازه گلهاي بدبو در صفي که تا بينهايت کشيده بود .پيش رفتم
و خداوند خدا با چهره پرجالل و زيبايش و نگاه پدرانه و پر از رحمتش در من
نگريست« :فرزندم! چرا چشمهايت اين همه سرخ است؟ چرا اين همه غمگين؟
تبدار؟ تافته؟ چرا اين همه خستهاي؟ گريستهاي؟ .» ...
و در حاليكه دستهاي مهربانش را ،براي گرفتن جام از دست من ،پيش
ميآورد و لبخندي سرشار از تأييد و رضايت بر لب داشت ،پرسيد« :باالخره
فرزندم ،اين جام را از کدامين چشمه ،از آب کدامين جويبار پر کردي؟» طنين
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نافذش را همه ذرات هستيم ميشنيدند ،مينوشيدند ،مرتعش ميشدم .نميتوانم
وصف کنم.
با شگفتي در آن نگريستم ،جام پر بود!! يقين کردم که خداوند خدا دلش بر
ناکامي من به رقت آمده است و به اعجاز خويش جام تهي مرا از کرامت خويش
پر کرده است .اما خدا نيز با شگفتي در آن مينگريست ،بگونهاي که گويي آن
را نميشناسد.
اندك اندك آن لبخند از لبهاي او ميرفت و چيني بر ابروانش مينشست:

کدامين جويباري که من آفريدهام بر گرفتهاي؟ کدامين ابر؟ در کدامين سرزمين
اين آب را باريده است؟ به آب باران مانند است اما آب باران نيست .کدامين
خورشيد از خورشيدهاي اسفند من ،در کدامين بهار از بهارهاي ارديبهشتي من،
بر کدامين دريا از درياهاي ملكوت من تابيده است و کدامين ابر اين آب را
برداشته است و در زير کدام آسمان ،کدام فضا ،در چه هوا و چه سرمايي در اين
جام باريده است؟ چه برقي؟ چه رعدي؟ درخشش چه آذرخشي ،تازيانه کدامين
باد ،ضجه کدامين تندر؟ از کجا؟ از کدام؟ بگو! فرزندم اعتراف کن! اين آب
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هيچ دريايي ،چشمهاي ،باراني نيست .از من شرم مدار ،چرا اينچنين رنجوري؟
چرا چشمهايت سرخ شده است؟ رنگ خون گرفته است؟ بگو. » ! ...
اما من هيچ نگفتم ،پاسخي ندادم ،نميخواستم کسي بداند ،فرشتگان
ميشنيدند ،سكوت کردم تا خداوند بداند که دوست ندارم بگويم ،دوست ندارم
بدانند ،ميخواهم اين راز براي ابد ،بر همه کائنات پوشيده ماند .همه آفرينش در
اينجا نامحرم است ،عالم وجود در اينجا بيگانه است .آخر اين را بايد فقط من
بدانم ،مال من است .مگر نه اسراري هست که حرمتش در آن است که به هيچ

دلي حرفهايي است که براي نگفتن دارد»؟ هر فهميدني آن را از نهانگاه محرم
آغوشم بدر ميبرد .ديگري را در اين محراب راه ميدهد .بر اين حصار بلند و
استوارِ «از آنِ من» رخنهاي باز ميکند .ديگري را در «داشتن آن» شريكم
ميسازد ،نميخواهم ،نميگويم .و نگفتم .ميترسيدم خدا قبول نكند ،بگويد اين
جام را بريز ،آب شيرين چشمهاي ،باراني ،دريايي را براي گل او برگير.
آب شيرين! اين آب شيرين نيست ،شور است ،تلخ است ،گرم است ،زالل
زالل نيست ،آب شيرين و زالل و سرد و خوشگوار! در اين آبي که به اشك ماه
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ميماند ،به رنگ شير صبحدم يك روز باراني بهار است ،به رنگ اندوه ،ابهام،
آرزويي خفته در دوردستي مجهول...
«اين قطرههاي سرخ رنگ چيست؟ اين قطرههاي سرخ خوب نيست .دل تو را
خون ميکند ،اين فتيشها افسونت ميکنند ،ميداني که اين آب شور ،تلخ ،گرم،
با اين قطرههاي سرخ او را چگونه ميسازند؟ آب شور! پسرجان نشنيدهاي که
آب شور را هرچه بيشتر بنوشي تشنهتر ميشوي؟ آب سرد و شيرين برگير! تا با
جرعهاي سيراب شوي .نميداني که آب گرم ،در کوير داغ و خشك و بيانتهاي

داري بدتر ميشود؟ بدتر ميکند؟ فرزندم ،حرف مرا بشنو ،آن را بر زمين ريز،
آب شيرين برگير.» ...
اما من که احساس ميکردم اين جام شيشه عمر من است ،آن را ناآگاه بر
سينهام ميفشردم و هرچه اين احساس که بايد اين جام را از دست بدهم در دلم
بيشتر قوت ميگرفت ،در داشتنش بيطاقتتر ميشدم ،در چشمم عزيزتر ميشد.
نگاهم را از آن نميتوانستم برکنم و خدا مينگريست .من به محبت او ،به
بخشايش عظيم او اميدوار بودم اما ميترسيدم که اين خيرخواهان و نصيحتگران
حرفهاي پيش افتند و سر پند و اندرزهاي مشفقانهشان را باز کنند و باز آن
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جملههاي قالبي يكنواخت تكراريشان را بنام دلسوزي و مصلحتانديشي که جز
به درد «موضوع انشاء» نميخورد بر من امالء کنند و ظاهراً بعنوان خير و صالح
من و باطناً براي اشباع حس خودخواهي و تشفي غريزه زعامت و رهبري و
خودنمايي دست به هدايت من بزنند .هيچ نصيحتگري ،ولو يك مالباجي و يا
مالرجب ،احتمال هم نميدهد که شايد اين بيچاره نصيحت شده مظلوم که
اينچنين در زير دست و پاي او آرام و ساکت مانده است اين حرفهاي قالبي
مستعمل و مندرس و زنگ زده را خودش هم بلد باشد مگر دست بردارند؟ تا اين

نميکنند .اين از خصايص اين شغل مكروه است .چه منتي هم ميگذارند که
بخاطر ما عقلشان را مصرف ميکنند!
اينها خيال ميکنند خداوند هم فالن حاکم و خليفه و قيصر و کسري است
که هر کس چاپلوسي کند و از يك کنار ،بيآنكه بينديشند و بسنجد و بشناسد،
حرفهاي تكراري و کلي و بيثمر را واگو کند خوشش ميآيد .اصالً خدا از
آدمهاي قالبيِ رامِ خشكه مقدس يك بعدي بدش ميآيد ،اگرنه چرا فرشتههاي
مطيع و پاکش را که همگي از آغاز خلقتشان «يا در حال رکوعاند و يا در حال
سجود  »...به پاي آدم عصيانگر خطاکار خونريز ميافكند؟ علي چرا چهار هزار
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لقمههاي از هضم رابع ميليونها نشخوارکننده را باز هم به خورد طرف ندهند ول

PDF.tarikhema.org

هبوط

خر مقدس حافظ قرآن و شب زندهدار صائمالدهر قائمالليل را در نهروان به زير
شمشير مردانهاش ميگيرد؟ يك شرابخوار بيبندوبار اما مرد و وفادار و با شعور
مثل *...به همه اين «جمادات» انسان گونه مقدس مآب بي عقل ميارزد .خدا از
آدمهايي که ضعف و زبوني خود را ميخواهند با خداپرستي جبران کنند بيزار
است .از آنها که يك تختهشان کم است و جاي خالي آنرا با مذهب پر ميکنند
نفرت دارد .ميدانم.
من به بزرگواري و بخشايش خدا اميدوار بودم اما از اين نصيحتگران حرفه اي

ميترسيدم .خدا ميداند که اين حرفهايها بيشتر ترسوهاي طماعي هستند که از
ترس گرز آتشين و مار غاشيه و ملك عذاب و يا به هوس شكم و زيرشكم و
شكمچرانيهاي بهشت و جوي شير و عسل و سايه طوبي و «دختران سيه چشم
نارپستان» و پسربچگان خوشگل و آماده اين کاره شدهاند .از اينها بايد ترسيد،
اينهايند که به حرف آدم آسمان جل بيکس و کاري که در همه آسمانها جز
يك ستاره و در همه زمينها جز يك مشت گل هيچ ندارد گوش نميدهند؛
کاري ندارند که چه ميخواهم؟ حرفم چيست؟ دردم چيست؟ نيازم چيست؟ چه
آرزويي دارم؟ چه وضعي دارم؟ چه حالي؟ چه روزگاري؟ چه سرگذشتي،
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سرنوشتي دارم؟ اين آدمهاي «مقرراتي» تاريخ ،کارمندان جزء نظمپرست،
اخالقيون يكنواخت کلهقندي  ...چه بگويم؟ اينها همان نان به نرخ روزخورها و
قويپرستهايياند که پرومته را به زنجير بستند و از دور و برش کنار رفتند که
زئوس دلخور نشود .آخرش هم ديديم زئوس هرکول مرد را که آن کرکس
جگرخوار را به تير زد بر همه اين متملقان ترسوي زبون رياکار ترجيح داد تا
يكبار ديگر ثابت کند که خدا آدمهاي ذليل و طماع و ترسو و چاپلوس را دوست
ندارد ،خدا دوستدار آشنا است ،عارف عاشق ميخواهد نه مشتري بهشت!

سيماي زيبايش خوانده نميشد و حتي موجي از يك تأييد هوشيارانه و عميق بر
پيشاني داشت که تنها من آن را خوب احساس کردم .رويش را به سوي صف
فرشتگان موکلي که دستاندرکار خلق آدميان بودند برگرداند و با اشارهاي
فرمان داد تا به کار خود مشغول گردند .دانستم چرا بر زبان نياورد ،نميخواست
همه توقع کنند ،آنها که کاردستي ناخودآگاه طبيعت و وراثت و تاريخاند
گياهانياند که به اقتضاي زمين و آب و هوا و فصل! ميرويند و اينان را به چنين
رسالتي چه کار؟
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انسان! يعني چه؟ بگو کي؟ تا بگويم چي؟ تنها در انسان است که مفهوم کلي
آن فاقد معني مشخصي است .انسان جزييهايياند که بايد در مسير آيندهاي دور،
کليشان را بسازند .مگر نه فاصله ميان دو فرد انساني گاه از فاصله ميان دو نوع و
حتي دو جنس دورتر است؟ ميان نرون که شهر رم را به آتش ميكشد تا کيف
کند و آن معين بودايي که خود را آتش ميزند تا شهرش از آتش نجات يابد و
ميان اين دو با آن جنس ديگري از آدمها که «چس فيلهاي ناطق»اند چه حد و
فصل مشترکي هست که بتوان هر سه را در يك حقيقت «کلي» بنام «انسان» جاي

دستگاه خلقت کارش را از سرگرفت و من که مستي توفيق در جانم ميدويد
و شادي دلم را ميشست و لبريز نور ميکرد ،بسوي «روح» شتافتم و او در حاي
که با تمام چهرهاش ميخنديد جام را از دستم گرفت ،عالم ذر 3بود و خداوند
خدا دستاندرکار سرشتن فطرتها! قيامت کبرايي بود! هراس مرموز و سنگيني
بر ابديت سايه افكنده بود و فرشتگان سر در پيش و خاموش ،شتابان مشت مشت

. 3در پايان اين مقاله ترجمه فصلي از خلقت اثر شاندل که به سرگذشت و سرشت و سرنوشت ايران و اسالم که
ت شيع را پديد آورد بسيار شبيه است مي آورم که پاسخي است به پورداوودها که فرياد برآورده اند و اسالم را براي
ايران شكست و اسارت و ضعف پنداشته اند...
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

44

tarikhema.org

داد؟ بگذريم.

PDF.tarikhema.org

هبوط

لجن برميگرفتند و تند و بيحوصله و ناخشنود همه را يكنواخت و قالبي شكل
ميدادند و کناري بر روي خاك ميافكندند تا خشك شود و همچون سفالي که
شد خدا وند خدا در آن روح دمد و مجسمههاي لجني جان گيرند و به راه افتند.
تودههاي کوچك لجن در صفي که تا بينهايت ادامه داشت به چشم ميخورد
و در آن ميان گل همچون توده فروزان آتش ميدرخشيد .و من ايستاده بودم و با
کنجكاوي در آن خيره شده بودم .دلم ميتپيد و چشمهايم از اشك شوق و شكر
چنان پر شده بود که تصوير گِل تو در نگاهم ميلرزيد .من نتوانستم سرپا بايستم!

آمدم ،نزديكتر و خدا مرا از زير چشمهاي بزرگ و شوخ و هوشيار و مهربانش
ميپاييد.
ديدم که گِل تو همچون خاکستر حالج ميتپيد .من بيتاب شدم .شنيدم آوايي
که به صداي سايش بالهاي پرندگان ميمانست ،نام مرا ميبرد! گويي نام خويش
را از عمق درونم ميشنوم  ...تو مرا ،همچون هيچگاه بنامم خواندي و همچون
هيچگاه ،بر آن چيزي افزودي که جز آن لحظه ،ديگر بر زبان نياوردي.
خدا به شتاب گلهاي ديگر را ميسرشت و ميساخت و نوبت تو نزديك
ميشد و من بيقرار!
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نوبت تو رسيد! من براي نخستين بار نفسي برآوردم و نيروي شوق از جا بلندم
کرد و در برابر خدا ايستادم .اما همچنان چشم از تو بر نگرفتم...
خدا با سيمايي پدرانه از نور و چشماني پر از نبوغ و لبخندي پر از گذشت و
مهرباني در من نگريست .لحظهاي در من نگريست و من گرماي نگاه رحيمش را
بر گونههاي سرد و مرتعشم احساس کردم .نگاهم را از گِل تو برکشيدم اما
نتوانستم بر چهره خدا دوزم ،به پاي او دوختم و سر از شرم به زير افكندم و در آن
هنگام احساس جواني را داشتم که با معشوقش در برابر پدر بزرگ بزرگوار و

ناگهان خداوند خدا مرا ندا داد که او را بدستم ده! چه فرمان شگفتي! من
گريستم .احساس کردم که نميتوانم ،کار دشواري بود  ...در زير فشار سنگين
چنين محبتي چه ميکشيدم! خدا همه محبتهايش را ـ که از همه کوهها سنگينتر
است ـ بر دل نازك جوان من نهاده بود!
خم شدم .چه تالشي ميکردم که نلغزم ،که بتوانم.
در دستم گِل تو و در برابرم خداوند!
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برداشتم؛ سبك بودي و نرم ،گلي به رنگ طال .درونت را از صافي ميديدم.
هستهاي سرخرنگ در آن ميتپيد و دو دانه گوهر که با موي موموزي به آن هسته
پيوسته بود ،برداشتم و ايستادم ،تو در مشتهايم و خدا در برابرم .گرماي تن مرا
داشتي  ...دوست داشتم سرم را آهسته خم کنم و آن را ببوسم ،اما خدا
مينگريست  ...خواستم ناگهان آنچه را در مشت دارم ببلعم ،نميشد .خواستم
آنرا بر روي صورتم بگذارم و از غيظ فشار دهم ،آنچنان که کاسه چشمانم از تو
پر شود  ...اما از خدا خجالت ميکشيدم...

چنانكه نزديك بود از دستم بيفتي و من چه دلهرهاي داشتم! چه حالي داشتم! و
خدا مينگريست .چنان مرا نگاه ميکرد و به نگاهش مينواخت که من اطمينان
يافته بودم که تو را زيبا خواهد آفريد ،چنان لبخندش مهربان و پر از رحمت بود
که يقين کرده بودم که تو را مهربان خواهد آفريد  ...چنان در سكوتش نوازش و
ستايش از خود ميخواندم که دانسته بودم که تو را بسدانك خواهد آفريد  ...به
هر دو دستهايم گل تو را گرفته بودم و پيش ميبردم ،تا انگشتانم رداي نوراني
و بزرگ خدا را که به رنگ ملكوت بود لمس ميکرد .دستهايم را همچنان
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نگاه داشتم و سرم به زير و چشمهايم فرو افتاده به زمين .و چهرهام از شرم و شوق
و شكر تافته.
لحظهاي گذشت و لحظاتي  ...و خدا هيچ نگفت ،به دستهاي بزرگ و
توانايش ،دستهاي مقدس و نوازشگر و خوبش خيره شدم ،همچنان فرو هشته
بود ،در او نمينگريستم اما همچنان حس ميکردم که مرا مينگرد.
حس کردم که لبهايش بيشتر به لبخند باز شده است ،آنچنان که سراسر
درونم پر از نور و يقين شده بود .لحظهاي گذشت و لحظاتي  ...سكوت شگفتي

شگفتي بود ،کار آفرينش لحظههايي متوقف شده بود .هستي از جنبش باز ايستاد،
همه کروبيان عالم باال گردن ميکشيدند  ...ناگهان خدا با لحني که از محبت
لبريز بود و پيدا بود که دلش بر من سوخته است گفت :پسرجان،
پسرجان! او را خودت بساز!
و من بقدري اشك ريختم که تو در دستهاي من
خيس شدي.
***
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هفتمين روز بود ،خدا ميآسود ،فارغ از کار آفرينش و شاد از بناي قصر بلند
و شگفت و زيباي وجود در صحراي ساکت و بيمرز عدم ،تكيه زده بر کرسي
بزرگش بر باالي بلند عرش کبريايي خويش .از نگاهش برقي همچون آذرخش
ميدرخشيد و بر لبانش لبخند پيروزي ،همچون نخستين سپيدهدم خلقت ،شكفته
بود .سرود نرم و معطر «سفر آفرينش» تورات را با خويش زمزمه ميکرد و طنين
آن همچون نغمه ارگ که سرود زيباي گريگواري را مينوازد در زير رواق بلند
و بلورين کليساي عالم دور ميزد و فضا را نوازش ميکرد .هستي نو بود ،زمين را

داشت .ستارگان همه نو ساخته و صبح نو دميده و سقف آسمان تازه برافراشته و
درياها از زاللترين اشكهاي شوق فرشتگان پاك حريم خداوندي لبريز شده بود،
هنوز کمترين لكه مرگي ،خراش ويرانييي ،سايش فرسايشي ،چين اخمي،
کدورت غمي ،التهاب نيازي ،اضطراب گم کردني ،غم از دست دادني ،حسرت
نداشتني ،رنج نبايستني ،پليدي مصلحتي ،آلودگي فهميدني ،ديواري ،ضرورتي،
مرزي و بندي ،سايهاي ،چالهاي ،مالكيتي ،حكومتي ،قانوني بر چهره پاك و
صميمي و زيباي نوزاد هستي ننشسته بود .آسمان تماشاگه خدا بود ،بر زمين پرتو
لبخند مهربان خدا همچون نور معصوم مهتاب تابيده بود و فضا از نخستين دم او
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در آرزوي فرزندي ،خويشاوندي ،آشنايي پر از هوا شده بود ،هوا ،هواي
خداوندي بود ،در هواي همانندش.
نخستين روز بود و زمين گسترده و آسمان برافراشته و قنديل مهر و شبچراغ
ماه بر سقف عالم آويخته و درياها لبريز و کوهها ايستاده و بادها ،در پس کوهها،
منتظر فرمان و ستارگان بر سينه افالك ميخكوب و ابرها جابجا در آسمان چشم
براه باد .هستي ،همه تن چشم ،چشم در لبهاي خداوند دوخته ،هستي ،همه تن
گوش ،گوش به فرمان خداوند بسته .ذرات برجا ايستاده منتظرند.

و هرچه بود به حرکت آمدند.
تندر فرمان خداوند بود.
زمستان پايان و سكوت ميگرفت و دوپاره ابر از دو سوي آسمان به حرکت
آمدند .شالق ناپيداي نسيمي شوقزده ،آن دو را به روي هم ميراند .دو پاره ابر،
يكي تيره و گرفته و عبوس ،بر چهرهاش اخمي تند و در سينهاش صاعقهها و
تندرها و رعدهاي ديوانه و مهيب به بند کشيده ،بيقرار انفجار ،و ديگري همچون
کبوتري سپيد ،به لطافت خيال دخترك معصومي ،در بستر ناز نيمهشبان که
سيماي تابناك و نيرومند پدرش را که فردا از سفر باز خواهد گشت در رؤياي
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شيرين يك نيمه شب تابستان ميپرورد ،سبكبار همچون روح پارسايي که هنوز به
اندامي نيالوده است ،لطيف همچون روح مهرباني ،پاك همچون قلب روشنايي،
سپيد همچون صلح ،صميمي همچون آشتي ،سبك همچون نفس کشيدني پس از
گريستن ،روشن همچون ديداري پس از بازگشت ،زيبا همچون ...؟ همچون ...
همچنان پاره ابر سپيد گوشه آسمان در نخستين بامداد شسته خلقت...
دو پاره ابر آرام و خوش آهنگ به سراغ هم آمدند ،ناگهان برقي زد و قهقهه
ديداري و دو نيمه سيب سقراطي يك سيب شد و باريدن گرفت و نخستين بهار

اين نخستين روز زندگي مشترك اين دو بود .بدين گونه خانوادهاي پديد آمد
و پيوندي بسته شد و زندگييي آغاز گشت .آسمان بام خانهشان بود و زمين
صحن خانهشان و بر دامنه کوهي ،کناره نهري آشيان گرفتند .هر سحرگاه،
نخستين پيك نسيم بامدادي گيسوان زن را بر ميآشفت و همچون کودك شوخ
تنهايي آن را پياپي بر چهره وي ميزد و بر چشم و بناگوش و گونه و لبش
ميکوفت و بر صورتش ميافشاند و ميريخت تا بيدارش ميکرد .زن
برميخاست و از آشيان بيرون ميآمد و بر درگاه ميايستاد و در برابر نخستين
تبسم صبح نماز ميبرد و بالزنان از شوق خود را همچون مرغابيان بامدادان
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بهاري دريا ،در رود ميافكند و شستشو ميکرد و آنگاه که پوست اندامش در
زير نوازش انگشتانش ،از پاکي ،به صدا ميآمد از رودخانه باز ميگشت ،پوست
نرم و مخملين ساميريوس 3مادهاي را که مرد در جنگل دوردستي شكار کرده بود
بر تن ميکشيد و به درون آشيان باز ميگشت ،همراه نخستين اشعه خورشيد
صبحگاه که بر راه تاريك و دراز غار ميافتاد ،مرد هنوز خفته بود و کوبه
نفسهايش نزديك شدن بيداري و پايان عمر خواب را حكايت ميکرد .زن کنار
بستر مرد که بر روي خوشههاي بلند و زرين ذرتهاي وحشي آرميده بود

ميانجاميد ،زن اين فرصت را سخت دوست ميداشت .او مرد را بنگرد ،آزاد،
راحت ،آنچنانكه ميخواهد ،چندان که نياز دارد و مرد بيخبر ،با نگاههايش او را
نفشرد ،نيازارد ،مقيد نسازد ،بگونهاي بودن وا ندارد .تنها در اين لحظات بود که او
ميتوانست مرد را به تمامي ببيند ،بنگرد ،آزاد ،مطلق .در بيداري ناچار بود
نگاهش را تنها به چشمهاي او بيفكند ،با نگاههاي او در آميزد .در بيداري او را
مينگريست که او را مينگرد ،ديدن مرد را مينگريست و اما حال خود مرد را

. 3نوعي سوسمار بزرگ و زيبايي با پاهاي بلند از حيوانهاي ماقبل انسان و دورانهاي اوليه زمين
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مينگرد ،در اين فرصت اندك و راحت و بيرنگ و مرز و قيد بود که زن مرد را
مينگريست ،همچنان که در تنهايي ،دور از او ،به او ميانديشيد ،او را به ياد
ميآورد و حال به او ميانديشد و او را به ياد ميآورد و تصورش ميکند و مرد
در عينِ حال در زير چشمان وي بيهيچ جنبشي حضور دارد .مرد ،تنها در اين
لحظات تصويري در زير موج نگاههاي مسلط و حاکم وي تسليم تسليم بود ،رام،
آرام ،خاموش ،فارغ ،بيخبر! غيبتي بود که در برابرش حضور داشت و همسرش
را آزاد ميگذاشت تا با نگاههاي جادوگر و تشنهاش هر کاري را که بخواهد با او

لبهاي مرد ،آرام آرام ،به لبخندي سير و کشدار و سنگين باز ميشد ،لبانش
تر ميشد و برق ميزد ،لبهايش آرام باز ميشد ،گويي در برابر لبخند مقاومت
ميکنند چندان که پلكها نيز ،پيش از پلكهاي به خواب رفته ،به هم فشرده
ميشدند .مقاومتي به شوخي ،مقاومتي که ميدانند ميشكند ،مقاومت ميکردند
تا بشكند ،چه بازي لذيذي! آنگاه ،در حاليكه آستين نرم و باريك و بلند پوستين
را بر روي صورت مرد ،همچون پاندولي ،خوش آهنگ و نرم و محتاطانه حرکت
ميداد ،ميآورد و ميبرد تا سايهاش بر چهره مرد ،بر پشت پلكهاي مرد به رقص
آيد ،نغمهاي را به نرمي سرود نيايشي که دختر بچه فرشتهاي که تازه لب به آواز
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و به گفتار باز کرده است و براي خواندن در پيشگاه خدا او را تعليم ميدهند ،در
زير لب زمزمه ميکند:
با تو ،همه رنگهاي اين سرزمين را آشنا ميبينيم
با تو ،همه رنگهاي اين سرزمين مرا نوازش ميکنند
با تو ،آهوان اين صحرا دوستان همبازي مناند
با تو ،کوهها حاميان وفادار خاندان مناند
tarikhema.org

با تو ،زمين گاهوارهاي است که مرا در آغوش خود ميخواباند
ابر حريري است که بر گاهواره من کشيدهاند
و طناب گاهوارهام را مادرم ،که در پس اين کوهها همسايه ما است در دست
خويش دارد.
با تو ،دريا با من مهرباني ميکند
با تو ،پرندگان اين سرزمين خواهران شيرينزبان مناند
با تو ،سپيده هر صبح بر گونهام بوسه ميزند
با تو ،نسيم هر لحظه گيسوانم را شانه ميکند
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با تو ،من با بهار ميرويم
با تو ،من در عطر ياسها پخش ميشوم
با تو ،من در شيره هر نبات ميجوشم
با تو ،من در هر شكوفه ميشكفم
با تو ،من در طلوع لبخند ميزنم ،در هر تندر فرياد شوق ميکشم ،در حلقوم
مرغان عاشق ميخوانم در غلغل چشمهها ميخندم ،درناي جويباران زمزمه
tarikhema.org

ميکنم
با تو ،من در روح طبيعت پنهانم ،در رگ جاريم ،در نبض*...
با تو ،من بودن را ،زندگي را ،شوق را ،عشق را ،زيبايي را ،مهرباني پاك
خداوندي را مينوشم.
با تو ،من در خلوت اين صحرا ،در غربت اين سرزمين ،در سكوت اين
آسمان ،در تنهايي اين بيکسي ،غرقه فرياد و خروش و جمعيتم ،درختان برادران
مناند و پرندگان خواهران مناند و گلها کودکان مناند و اندام هر صخره مردي
از خويشان من است و نسيمها قاصدان بشارت گوي مناند و «بوي باران ،بوي
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پونه ،بوي خاك ،شاخههاي شسته ،بارانخورده ،پاك» :همه خوشترين يادهاي
من ،شيرينترين يادگارهاي مناند.
بيتو ،من...
خاموش ميشود( ،لبهايش به لبخند روشن است اما آواي نرم آن پرنده
نامريي که در حنجره پنهان دارد ناگهان گره ميخورد) ريشههاي نرم سرآستين
پوستين را ـ که به نرمي تنِ «قاصدك» ميماند ـ آهسته ،نرم ،سرشار از احتياط،
مملو از کنجكاوي ،اما بيتاب از انتظار ،بر نوك بيني ،گوشه لب ،ميانه دوابرو،

پس از اين «بي تو» براي بيدارشدن مرد بيقراري ميکند .گويي «بي تويي»
همچون سايه نفريني تعقيبش کرده است .از آن به هراس افتاده است .در اوج
يقين و در قلب حضور نيز اين سايه شوم دست بردار نيست .پلكهاي مرد همراه
لبهايش به مهرباني و سپاس باز ميشوند ،کنار ميروند و دو نگاهش،
بيکمترين انحرافي ،ترديدي ،تأملي ،يكراست به سراغ دو دوست منتظرشان پر
ميگشايند و درهم ميآميزند و سالم و پرسش و خنده صبحگاهي! گويي
ديداري پس از بازگشت است!
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آري ،از سفر خواب باز ميگردند و در پاي چشمه جوشان فلق که ميعادگاه
پس از هر شبشان است يكديگر را ديدار ميکنند...
و روز آغاز ميشود.
و مرد که پيداست ديري است بيدار بوده است و ببازي چشم را بسته و لب را
بسته و خود را به خواب زده بوده است تا همسرش با او تنها ماند و او نيز با
همسرش تنها ماند و هر يك بيديگري با هم باشند و در حضور هم يكديگر را
بياد آورند و آزاد و فارغ از ديگري بگويند و بينديشند و احساس کنند  ...چشم
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در چشم همسرش ترانه نيمه تمام او را دنبال ميکند:
بي تو ،من رنگهاي اين سرزمين را بيگانه ميبينم
بي تو ،رنگهاي اين سرزمين مرا ميآزارند
بي تو ،آهوان اين صحرا گرگان هار مناند
بي تو ،کوهها ديوان سياه و زشت خفتهاند
بي تو ،زمين قبرستان پليد و غبارآلودي است که مرا در خود به کينه ميفشرد.
ابر کفن سپيدي است که بر گور خاکي من گستردهاند
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و طناب گهوارهام را از دست مادرم ربودهاند و بر گردنم افكندهاند و سرش
در چنگ خليفهاي است که در پس اين کوهها شب و روز در کمين من است
بي تو ،دريا گرگي است که آهوي معصوم مرا ميبلعد.
بي تو ،پرندگان اين سرزمين ،سايههاي وحشتاند و ابابيل باليند
بي تو ،سپيده هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازهاي است
بي تو ،نسيم هر لحظه رنجهاي خفته را در سرم بيدار ميکند
tarikhema.org

بي تو ،من با بهار ميميرم
بي تو ،من در عطر ياسها ميگريم
بي تو ،من در شيره هر نبات رنجِ «هنوز بودن» را و جراحت روزهايي را که
همچنان زنده خواهم ماند لمس ميکنم،
بي تو ،من با هر برگ پاييزي ميافتم
بي تو ،من در چنگ طبيعت تنها ميخشكم
بي تو ،من زندگي را ،شوق را ،بودن را ،عشق را ،زيبايي را ،مهرباني پاك
خداوندي را از ياد ميبرم.
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بي تو ،من مرگ را ،پژمردگي را ،نيستي را ،کينه را ،زشتي را ،نفرين
خشمگين خداوندي را*...
بي تو ،من در خلوت اين صحرا ،در غربت اين سرزمين ،در سكوت اين
آسمان ،در تنهايي اين بيکسي ،نگهبان سكوتم ،حاجب درگه نوميدي ،راهب
معبد خاموشي ،سالك راه فراموشيها ،باغ پژمرده پامال زمستانم .درختان ،هر
کدام قامت دشنامي ،پرندگان هر کدام سايه نفريني ،گلها هر کدام خاطره رنجي،
شبح هر صخره ،ابليسي ،ديوي ،غولي ،گنگ و پر کينه فرو خفته ،کمين کرده مرا

بوي خاك ،تكرار دعوتي براي خفتن من ،شاخهها غبار گرفته ،باد خزاني
خورده ،پوك ،همه تلخترين يادهاي من ،تلخترين يادگارهاي من.
صبحانه حاضر است!
از خميازه مهربان و دوست داشتني غار سرازير ميشوند ،کودکانشان همچون
پرندگان فرياد شوق ميکشند و گرداگردشان چرخزنان به کناره رودخانه
ميرسند.
پرندگان آن ديار که «همه در آفتاب پرواز ميکنند» بر باالي سرشان به بازي
در پروازند و نسيمها از شوق ديدارشان در زير گلو و گردن و بناگوششان برقص
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آمدهاند و زمان همچون پرنيان در زير پايشان نرم و مهربان ميگذرد و آينده با
دست و دامني پر از مژده و پيغام ،چشمي روشن از اميد و لبي شكفته از نويد
لحظه به لحظه ،دم بدم از راه ميرسد و دست و دامنش را بر سر و رويشان
ميافشاند.
لحظات ،هر يك قطره شيريني و خوشگواري بود که مينوشيدند ،هر قطره را
طعمي و بويي ديگر ،نوبنو ،هر لحظه به عظمت و ارجمندي آخرين لحظات يك
زندگي ،آنچنانكه ژيد ميديد ،اما با آرامش و فراغت نخستين لحظات عمري که
عمر بيست ساله.
آيا خأل ،خاليي را که بيدردي پديد ميآورد نداشتند؟ آيا در جستجوي
س.ل.ك.ل نبودند؟ داروي خودکشي تا آنانرا از زندگي بيدرد ،آرام ،بيرنج،
بيانتظار و همه چيز بكام رها کند؟ آنچنان که هدايت ميگفت:
هرگز! روحهاي اندك و بيسرمايهاند که در بيدردي ،به ابتذال ميکشند،
عشقهاي مزاجياند که در وصال ميميرند ،در پيري ميپژمرند ،سرابها زود پايان
ميگيرند ،اما روحهاي بزرگ و سرمايهدار که گنجينههاي بيشمار در خود پنهان
دارند ،روحهاي نيرومند و توانا که خالقند و هنرمند ،روحهايي که امانتدار
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خدايند و همانند خدا و مسجود مالئك  ...اينان در «نِيل» ،در «وصال» ،در «کام»
به رکود نميافتند ،نميپوسند ،عفونت نميگيرند ،احساسهايي که همچون طاليند،
از آرامش ،از ماندن زنگ نميزنند ،روحهاي مسي ،آهني ،حلبي ،گوشتي ،مردابي
 ...چنينند.
دو روح ثروتمند و هنرمند ميتوانند براي هميشه هم را استخراج کنند ،هم را
بسازند و اين خود يك زندگي کردن است و اينچنين هم را دوست بدارند .و اين
خود يك زندگي کردن است.

اسرارآميز ديگري ،هر روز خلقي تازه در کارگاه پر اعجاز ديگري و اينچنين هر
روز تجربهاي تازه در کار يكديگر ،هر روز آفرينشي تازه در دنياي يكديگر و هر
روز سرمنزلي تازهتر در سفر به اندرون يكديگر ،هر يك سر در ديگري برده و
دست اندرکار و چه زندگي سرشاري ،چه زمان پري ،لحظات سرگرمي ،همه
کشف و همه خلق و همه آزمايش و آموزش و همه شناخت و همه آشنايي و هم
هر روز پيشرفتي تازهتر آنچنانكه روسو در دهمين خاطرهاش ،سفرش ،حكايت
ميکند ،در آنجا که از «احالم يك سالك تنها» سخن ميگويد.
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بدينگونه آن دو ميزيستند ،در يكديگر دم ميزدند ،در يكديگر سفر
ميکردند ،در يكديگر ميگريستند ،در يكديگر حكايت ميکردند ،در يكديگر
خاموش ميماندند ،در يكديگر مينگريستند ،در يكديگر ميزيستند ،هر کدام
خود را در آينه ديگري ميديد که هر يك آينه ديگري شده بود .هر کدام در
ديگري دم ميزد ،که هر يك هواي ديگري شده بود ،هر کدام ديگري را
ميخواند که هر يك کتاب ديگري شده بود ،هر کدام ديگري را مينوشت که
هر يك لوح ديگري شده بود ،هر کدام ديگري را ميساخت که هر يك موم

و خاطره ديگري و آرزوي ديگري شده بود ،هر کدام ديگري را ميسرود که هر
يك شعر ديگري شده بود .مرد ،زن را هر روز از پيكره بلورين روح خويش
ميساخت ،بر انگاره خيال خويش ميتراشيد و زن هر روز مرد را با لطافت نياز
خود ميآراست و بر انگاره زيبايي خويش آرايه ميبست و بدينگونه هر لحظه در
هم گرفتارتر ميشدند ،هر روز بهم مشغولتر و هر دم به هم نيازمندتر و هر صبح
به هم تشنهتر و هر شام .هراسانتر از هرچه نه آن ديگري است بهم پناهندهتر و
حرفها هر روز بيشتر و ديدارها هر روز تازهتر و گنجها هر روز نايافتهتر و
شگفتيها هر روز خيرهکنندهتر که عشق بود و زيبايي بود و عشق را و زيبايي را
هرگز از هم بينيازي نيست ،هرچه از هم بنوشند تشنهترند و هرچه نزديكتر آيند
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دورترند و هرچه بيشتر مانند تازهترند و هرچه در هم نگرند بديعترند و هرچه از
هم برگيرند نيازمندترند و بيشترند  ...که روحهايي هست که پايانناپذيرند و
روحهايي که تمام نشدنياند و روحهايي که تودرتوي نه توياند و صد پهلو و
رنگارنگ و دنيايند ،يك دنيا ،يك عالم .عالمي بنهفته اندر آدمي .و اينان اينچنين
گرم کار يكديگر زندگي ميکردند .آشيانشان کانون گرم همه خواستنها بود.
کودکانشان هر يك يادگار خلقتي يا کشفي که آن خالق اين بود و اين
کاشف آن و زندگي اينچنين سرشار حلول و مملو سير و سلوك در سرزمينهاي

کودکانشان هر يك معنايي ،آفريدهاي ،شاهدي از کشوري که جمعيت آن
دو تن بيش نبود و چه انبوهي پر سوزنانداز نبود ،آسماني که بر سينه آن ،دو
کبوتر بيش نميپريد ،بال در بال هم ،صفحه آسمان را در زير بالها پنهان ساخته
بودند ،و زمين را در سايه پرها پناه داده بودند و فضا از آن دو پر بود .و کودکان
و کودکان و کودکان
هر يك به زيبايي ونوس ،به پاکي مسيح و به معصوميت فرشته و به صميميت
راستي و به گرمي ايمان ،هر يك کلمهاي ،معنايش کشفي ،هر يك نامي ،نام
تپشي ،هر يك جملهاي ،جمله «حادثهاي»!
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روزها اينچنين ميگذشت ،پر عشق و سرشار و پر جوش ،و شبها آرام و رام و
خشنود و هر روز التهابي تندتر و هر روز آغازي شگفتتر و هر روز کودکي ،هر
روز کودکاني
کودکان يادگاران عشقها ،صميميتها ،آشناييها ،مهربانيها ،يادگاران يك
زندگي شگفت ،يك عمر شگفت ،يك با هم بودن و با هم زيستن و با هم دم
زدن و با هم بسر بردني بگونه اعجاز
کودکان هر يك لقمهاي نيمش از جان اين و نيمش از جان آن .کودکان هر
مادر.
آن دو در چهره هر کودك خود را و پيوند خود را و پيمان خود را و حلول
خود را و خويشاوندي خود را و ناگسستني خود را و ازدواج خود را هر لحظه
ميديدند ،مييافتند و حس ميکردند.
آن دو در کودکانشان همواره حضور داشتند ،حضور يكديگر را در آنان
ميديدند ،ميديدند که آن دو را بيگانگي هرگز نيست ،دوري هرگز نيست ،آن
دو در وجود هر فرزندي يكي شدهاند.
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کودك شيرازه يك زندگي است ،پشتوانه يك پيوند است و اينان را هر روز
شيرازهاي و پيوندي بود.
همچون دو طاووس همانند ،در بهشت ،بهشتي پر از «خويشتن» ،مملو از
«همديگر» ،ميخراميدند؛ فضا سرشار «حضور» و هوا لبريز عطر خوش و پاك
دوست داشتن .جوجگانشان ،رنگارنگ ،پرنشاط و پر فرياد ،پيرامونشان در پرواز
و در چرخش و در بازي...
زمان نبود ،بود ،اما تنها يك لحظه ،يك لحظه ديدار ،ابديت در آن لحظه

ميعادگاه و بيكرانگي در آن جا گرفته بود ،آن گوشه کشش بيكرانگي يافته بود.
و اين دو در سرزمين خدا ،در دامان طاليي آفتاب عشق ورزيدن ،در پرتو نقرهفام
مهتاب راز گفتن ،در دشتهاي زمردين رهايي ،در آفاق قشنگ آشنايي ،در دل
سبز جنگلهاي محرم ،در سينه درياهاي شستگي از هر غبار ،به شعر ميگفتند و به
رقص ميرفتند و به موسيقي ميسرودند و به *...
ملكوت جلوهگاه جالل خداوند بود و فضا آرامش روشن نيروانا داشت و جان
زمزم عشق و دل کعبه دوست داشتن و نگاه رسول آشنايي و انديشه پير حكمت...
حكمت و درون وزشگاه «روح خدا» و سينه لوح پاك «نامها» و دست نگهدار
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امين «امانت» و زمين شاهبال گسترده جبريل در زير پايشان و آسمان شكوه
اهورايي خدا بر باالي سرشان و افق لبخند جاويد طلوع در پيشرويشان و دشت
جوالنگاه رهايي در برابرشان و هوا روشن از نور اميد ،معطر از ياد...
جهان رام ،زندگي آرام ،ملكوت عظيم اما آشنا ،هستي مطلق اما صميمي ،همه
چيز جاويد اما همواره بديع ،نه گذشته و خاطره رنجور نداشتنها و نه آينده و
انديشه هراسناك از دست دادنها! هميشه «حال» ،آني طاليي که از ازل تا به ابد
دامن کشيده و به مطلق رسيده! جايي که از همه سو به «بيسويي» پيوسته .پايان

آسمان به عرش خدا پيوسته ،زمين به باران سحرگاهي شسته ،پروانههاي شوق
نشسته پرندههاي خيال بيتكان ،کبوتران آرزو بيجنبش ،قاصدكها در هوا
ايستاده و « ...بودن» پر و زيبا ،خشنود و خويشاوند!
در اعماق مرطوب و سرد جنگلهاي بكر گم ميشديم و بر گلبرگهاي ترد و
سيرآب قطرههاي درشت و زالل شبنمهاي صبحگاهي را مينوشيديم و پرندگان
عفيف و معصومي که رميدن و هراس را هرگز نياموخته بودند ،ما را که چون دو
نهال تازهاي که نزديك آشيانههاشان روييده باشند به شور و آواز استقبال
ميکردند و از نهالي به نهالي ديگر به بازي و عشق با يكديگر پر ميگشودند و ما
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نيز آنها را که زيباييهاي رنگين و مهرباني مييافتيم به دستهاي دوستي ،نرم و
محتاط ميگرفتيم و تا آن همه شعري را که خدا در بالهايشان سروده بود به
نگاههاي خويش با هم بخوانيم و به دلهاي خويشاوند خويش با هم زمزمه کنيم
و در احساس مشترك هر اعجاز خدا خويش را در آن در حضور هم احساس
کنيم ،هر يك از ما پرندهاي را که در زير دستهاي ما تسليم لذت مطبوع و
نوازشگر خويش بود به لبهاي ديگري ميسپرد و بدينگونه همچنانکه لوپي
شاعر دوست من در چين آرزو ميکرد« ،به ناز و نوازشي شيرين و کنجكاوانه در

فضا رهايش ميکردي و در حاليكه دلهاي ما هر يك در گرماي ملتهب سينه
خويش پنهاني با هم سخن ميگفتند نگاههاي ما ،به ريا ،جز راه ناپيداي پرنده را
که هيچيك نميديد تعقيب نميکردند .هستي گرم عشق و سرشار لذت بود.
هوسها تا هر جا که خواستن توان داشت همهجا ،رها از هر نبايستن ،ميخراميدند
و آرزوها همه آسان ،وصالها همه نزديك و اميدها همه و عطشها همه سيراب ...
و جهان غرق بهار ،لبريز عشق ،بيقرار لذت بود.
همه چيز در آرامش شيرين و سيراب وصال ميگذشت ،ذرات وجود همه در
رؤيايي اثيري شنا ميکردند ،و ما ،در آغوش «مطلقها» ،به هم ميزيستيم ،در هم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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دم ميزديم .و در «بودن» هم معني مييافتيم و در آفريدن هم ساخته ميشديم و
در چگونگي هم ماهيت ميگرفتيم و در آشنايي هم به خود آشنايي ميرسيديم و
اينچنين زندگي ميکرديم و کائنات ،همه مهربان ،در زير پنجره عزيز خانهمان،
به لذت و مستي و عشق ،آرام و خاموش و رام ما بودند .روزي ،در يك صبح
آرام و اسرارآميز ،حادثهاي روي داد .چندي بود که دلم گواهي خبري را ميداد.
گويي بر لب همه اشياء عالم حرفي براي گفتن بيقراري ميکند .در چهره آرام و
زالل آسمان معصوم سايه ناپيداي رازي ناشناس افتاده است .چنين مينمود که
نيرومند که جاودان مينمود ،من هيچ حادثهاي را باور نميتوانستم کرد.
بوي بهار در دماغ آفرينش پيچيده بود و آفتاب تن از غبار ميشست و جامه
نو ميکرد و نسيمها عطر گلهاي دوردست را به مشام ما ميريختند و پرستوهاي
شاد از هجرت خويش بازميگشتند و ابرهاي خوش خبر اسفندي پياپي
ميرسيدند و بر سر ما فرياد شوق بر ميداشتند و تندرها *...و خنده زن با
تازيانههاي آتشين پيش ميراندند و بلور آسمان را ميشكستند و بارانها گريههاي
بهارين خويش را آغاز ميکردند و من ،سر مغرور و دل بيدرد و جان پيروز و
تكيهزده بر بارگاه زئوس ،در اوج المپ ،همچون رَبّالنوعي در ميان همه «ارباب
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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انواع» ،غرقه در مستي کام نشسته بودم و جوي شير و عسل از برابرم و انهار سرشار
از زير قصر استغنايم ميگذشتند و درخت طوبي سايه برسرم گسترده و استخر
کوثر در پيش چشمم لبريز و فرشتگان از باالي سرم ميگذشتند و بر من به
حرمت و طاعت سالم ميکردند و حوران سيه چشم و نارپستان با ظرفهاي
زرين ميوههاي شيرين بهشتي را که از پوستهاي خوشرنگ و شادابشان هوس
ميتراويد در پيش من مينهادند و خاموش و شرمگين ،در انتظار کلمهاي از
لبهاي من ،کناري ميايستادند و من همچنان ساکت بودم و همچنان چشم از آن

ميخزند و بر آن جز رد پاي دو تن نبود بر نگرفته بودم که دلم به نرمي و شيريني
فرو ريخت.
او آمد و در دستهايش که دو مسيح خاموشند ،مكتوبي از حرير سپيد و بر
آن آياتي به خط طال در آن کلماتي مجهول که من هرگز نشناخته بودم« ،هرگز
چنو مكتوبي نخوانده بودم ،هرگز چنو خطي بدست خويش ننوشته بودم» .پيش
آمد و در او نگريستم و نگريستم و ديدم که گويي او نيست .چهرهاش برتافته
بود ،رنگ چشمانش تغيير کرده بود .و از آن «پرتو بنفشي ساطع بود که راز
ابديت را*» ...
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طنين صدايش جوهري مرموز گرفته بود .گويي پرندهاي غيبي در حنجرهاش
مينالد .حرف ميزد و من صداي سايش بالهاي کبوتري هراسان را در آرامش
گنگ مغرب ميشنيدم .حرف ميزد و من که تمام حضورم مخاطبش شده بود،
به او گوش نميکردم.گويي ميناليد يا آواز ميخواند .کلماتش را قطره قطره
مينوشيدم ،ميچشيدم .عطر و طعمش در دماغ روحم ،کام احساسم ،اثر ميکرد
اما آنچه ميگفت به ادراك روشنم راه نمييافت .سخنش ،همچون دمِ مغان،
زمزمه موبدان ،اوراد ساحران ،دلم را خبر ميکرد اما در دماغم نميآمد ،او سخن

ميگفت و من عقدهاي را که همه دردهاي عالم در آن گره خورده بود و سنگ
شده بود بر سر راه نفسم ،حلقومم احساس ميکردم و احساس ميکردم که نرم
ميشود و گرم ميشود و ذوب ميشود و قطره قطره در دلم فرو ميچكد .او
سخن ميگفت و من صداي بارانهايي را که يكباره در درونم باريدن گرفته
بودند ميشنيدم که تا بيكرانههاي اين کوير مجهول دامن ميکشد .او سخن
ميگفت و من در پرتو شتابان صاعقههايي که با هر عتابش در اندرونم ميزد
سرزمين ناشناختهاي را ميديدم که از هر سو تا ابد ميگسترد ،با کوهها و دشتها و
درياها و کويرهاي هول و نهرهاي شگفت و ابرها و بادها و آسمانهاي ناشناس!
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او سخن ميگفت و من در هر خطابش چهرهاي تازه از خويش را ميديدم و او
سخن ميگفت و من در سراغش خطي ،راهي ،گنجي ،يادي،
کوچهاي ،کوچه باغي*...
در ظلمت احساسم مييافتم و او سخن ميگفت و من در هر *...رازي از آن
«نامها» که خداوند خدا به من آموخت *...او سخن ميگفت و من در هر*....
نخستين بار فشار طاقتفرساي آن امانت را که خداوند خدا بر دوش جانم نهاد
حس ميکردم ،او سخن ميگفت و من در خود فرو ميشكستم و او سخن

ميگفت و من اندك اندك فروغ آتشناك و بيقرار آن «روح» را که خداوند
خدا از جان خويش در کالبدم دميد در زنده بودنم احساس ميکردم و او سخن
ميگفت
خاموش شد و من احساس کردم که چندان در خويشتن پنهانم گريستهام که
جانم از اشك تر شده است و غبار آرامش از ديوارههاي قلبم شسته است و زنگار
غرور و جهلِ بينيازي و بيماريِ بيدردي و ضعف توانايي و ضاللتِ يقين همه در
ضربههايِ اعجازي او ،دم مسيحايي او ،همه در *...من*...
و من نخستين بار «بيتاب» شدم.
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لحظهاي گذشت و لحظاتي ،لحظاتي که همچون تپش سينه کبوتري هراسان
ناگهان ديدم که با پنجههاي مهاجمش ،با شدت و التهابي که در غيظ دوست
داشتن هست ،حلقومم را سخت فشرد ،آنچان که احساس مرگ کردم و رها کرد
و آن مكتوب را پيش نگاههاي هراسانم گرفت و گفت:
ـ بخوان!
گفتم :نميتوانم بخوانم

ـ بخوان!
گفتم :نميتوانم بخوانم
حلقومم را سخت فشرد ،آنچنان که احساس مرگ کردم و رها کرد و گفت :
ـ بخوان!
گفتم :من نميتوانم بخوانم ،من اميام ،من خواندن نميدانم .آه! من ميترسم،
مرا رها کن! من نميخواهم مجنون شوم ،نميخواهم کاهن شوم ،من هرگز
نخواندهام ،من هرگز ننوشتهام .من با اين کلمات  ...حلقومم را سخت فشرد،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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آنچنان که احساس مرگ کردم و رها کرد و با عتابي که به يك صاعقه
ميمانست بر جانم زد و به خشمي که در التماسهاي آمرانهاش بود فرياد زد:
ـ بخوان! تو ميتواني بخواني! تو مجنون نميشوي ،کاهن نميشوي ،تو
پيامبري ،تو امانتدار خداوند خدايي ،تو مسجود فرشتگان اويي ،آن «بارقه روح
خدايي» را از قبرستان فراموش خويشتنت*...
ناگهان احساس کردم که خواندن ميدانم.

در پرتو مهتابي که پيدا نيست آرام ميتابد ،همه سنگريزهها با من به نجوا سخن
ميگويند .نگاهم را که تا بينهايت ميکشيد در سراسر افق گردش دادم ،افق
برابرم را نگريستم ،او روي در روي من ،مرا مينگرد .براست برگشتم ،او ،روي
در روي من ،مرا مينگرد؛ به چپ برگشتم ،او ،روي در روي من ،مرا مينگرد.
باال ،پايين ،دور ،نزديك  ...واي! او همهجا هست!
سرازير شدم.
در کنار بستر تبدارم نشسته است .چشمهايش را که از آن عصيان و نوازش
ميتابد بر چهره تافته و خسته من گشوده است .گرمي مهربان نگاههاي خاموشش
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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را بر روي پوست صورتم ،پلكهاي مرطوبم ،بناگوشم ،در اعماق جانم لمس
ميکنم.
«اي در جامه خويش پيچيده! برخيز ،بهراس ،بهراسان! جامهات را پاك کن».
با نوك انگشت کوچكش پلكهاي بستهام را گشود .نگاهم ،بيترديد ،به
سوي او پر گشود .در او آويخت .سيراب شدم ،جان گرفتم ،با مهربانيِ
دستهايش بازويم را گرفت .کمكم کرد .برخاستم .او همچنان در من
مينگريست ،من همچنان در او مينگريستم .گويي از يك بيماري مرگبار ،از زير

دوشهاي دلم ميکنم .او همچنان با بازوان ترد و شكنندهاش که دو محبت
مجسماند مرا گرفته است ،گويي بيمار رنجوري را ميبرد .گاه ميافتم ،گاه
ميايستم ،گاه ميهراسم ،گاه ترديد ميکنم ،گاه دلم هواي بازگشت ميکند،
گاه اما ،او همچنان ،با گامهايي که نه سست ميشود و نه ترديد را ميشناسد
ميرود و مرا نيز همچون سايه خويش با خود ميکشد .نميدانم به کجا؟ اما
هرچه نزديكتر ميشويم ،وحشت در دلم غوغايي بيشتر دارد .هرچه بيشتر ميرويم
هواي بازگشت در من بيشتر ميشود .اما ،او گويي مأمور است .رسالتي غيبي
چنان نيرومندش کرده است که هيچ نبايستي را در پيش پاي رفتنش نميبيند.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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رسيديم .سايه يك درخت تنها ،تك درختي مجهول ،غريب ،درخت بودي،
با ريشههايي در اعماق اقيانوسهاي آب و آتش قعر زمين ،با ساقهاي زرينرنگ،
شاخههايي بنفش ،برگهايي سبز ،گلهايي همچون گل صوفي ،ميوههايي
همچون سيب .مار خوش خط و خالي گرداگرد درخت حلقه زده بود .
نشستيم ،هفت قرن از نخستين *...ميگذشت .احساس ميکردم که مسحور
شدهام .به آرنج چپم بر روي زمين تكيه زدم ،به دست چپم دست راست او را
گرفتم و کشيدم تا پيشم بنشانمش و او ،در حالي که به سوي من خم ميشد با

کنارم قرار گرفت .گيسوانش پريشان ريخته بود و چشمانش گردشي يافته بود که
دلم را به راههاي دور و غريب ميبرد.
آرنج راستش را بر زانوانم تكيه داد و در حالي که لبخندي مرموز و پر از معنا
داشت ،سيب را به نرمي و مهرباني پوست کند ،آن را گاز زد .از نگاهش پرتو
بنفشرنگي ميتراويد که دلم را از اضطراب لبريز ميکرد و من لرزان از هيجان و
هراس خاموش مينگريستم .اسارت در چنگهاي حاکم سرنوشت! احساس
ميکردم که مرا دارند مينويسند .نميدانم چه حالي بود؟ چه حالتي بود؟ غم و
شادي کلماتي بيثمرند .لبهايش همچون سينه بچه ماري ميتپيد .من ديدم که
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آن نيمه سيب از حرير نرم حلقوم نازکش گذشت ،ناگهان دستش را ،همچون
نيازي مجسم ،پيش آورد و سيب را بر لبهاي من گرفت و با تمام چشمهايش از
من خواست تا آن را دندان زنم .اما من لبهايم را محكمتر فشردم .احساس
گنگي در دلم ميگفت که لحظه لحظه يك انقالب عظيم است .تمام هستي برجا
ايستاده بود و ملتهبانه انتظار ميکشيد .او همچون شعله عصياني در برابرم زبانه
ميکشيد و بيقرار من ميسوخت .و من سكون قله کوهي را داشتم که آتشفشان
مهيبي در دلش بيتاب انفجار است .او هر دم مصممتر و مهاجمتر و من هر لحظه

اضطراب *...،وجدان ،شگفتي ،هراس ،سرزنش ،شوق ،شور ،عشق ،درد ــــ
يكباره از غيظ ،تمام سيب را بلعيدم!
***
ناگهان زلزلهاي در سراپاي ملكوت افتاد! سقف آسمانها ،همچون سقف
بلورين گنبدي ،در هم شكست و فرو ريخت و ستارگانمان در صحراي عدم
پراکندند و آفتابمان سياه گشت و ماهمان همچون گلوله پنبهاي که در گدر
تندبادهاي ديوانه حالجي کنند و کوهها*...
از هوا وحشت ميباريد
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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طوفانهاي سراسيمه ،همچون ارواح خشمگين از کنارههاي جهان بر ميجستند
و آوارگان وحشتزده را در صحراي هول*...
قيامت وحشت و طوفان و ظلمت
جنون عالمگير عدم آرام گرفت .همه چيز ،همه کس ،همه عالم ماوراء بگونه
ذرات هوا در نور ،بگونه ذرات غبار در باد ،در کوير عدم آرام نشسته بودند.
سكوت بود و بيکرانگي ،در سيماي عدم هراسي ناشناس اما عظيم موج ميزد در
سكوت عدم انتظاري نيرومند کمين کرده بود.

در هم آميخت برخاست:
«فرود افتيد»
ذرات ناگهان در صحراي بيكران عدم پراکنده شدند .عالم ذر بهم برآمد و در
سينه فراخ ماوراء ،صفي پديد آمد از همه آدمها ،آنها که رفتهاند و هستند و همه
آنها که خواهند آمد .از «ازل» آغاز ميشد و بر سينه کوير نيستي تا «ابد» ادامه
داشت .همه را به زنجير استوار جبر به صف کشيده بودند ،هيچكس ،بي حكم
قدر پلك نميتوانست زد و من نخستين بار با وحشت و اضطراب و تنهايي و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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انتظار آشنا شدم ،آشناياني که ديگر لحظهاي مرا رها نكردند .از همه سو عدم
بود ،پايين و باال و چپ و راست و همهجا! سراسيمه و دردناك...
همسرم نبود ،کودکانم!
کجايند؟ چه شدند؟ انتهاي صف در دروازهاي فرو ميرفت و گروه گروه به
فرمان خدا در آن فرو ميافتادند .چاه سياه و وحشتزايي بود .دهانه فراخ و خون
آلودش به گونه «واي» اين صفِ در بندکشيدگان تقدير را ميبلعيد .چاه «واي» نام
داشت.

اضطراب بيتابترم ميکرد.
او کجا است؟ آنها کجايند؟
ميدانستم که او نيز يكي از اين حلقههاي زنجير مشيت است .نميتوانستم
برگردم و به قفا بنگرم .تا آنجا که نگاههاي پريشانم توان داشتند ،پيشرويم را
مينگريستم اما او نبود ،يك چهره آشنا نبود ،غيبت او همه اين چهرهها را بيگانه
کرده بود ،نبودن او همه اين بودنها را بيهوده مينمود ،زشت و سنگين و
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تحملناپذير !هوا نفس مسموم و کينهآلود دشمن بود ،دمزدن شكنجهآميز ،زنده
بودن مشقتبار...
او کجا است؟ پشت سر من ايستاده است؟ آيا پيش از من رفته است؟
نميدانستم چگونه باشم؟ نميدانستم بايد چه دردي را احساس کنم و اين خود
درد ديگري شده بود .اگر پيش از من رفته باشد او را در آنجا خواهم يافت؟ اگر
پس از من بيايد آنجا به من خواهد رسيد؟ آنجا بي او چكنم؟ اگر او را ديگر
نيافتم بودن را بي او چگونه تحمل کنم؟ با زندگي خالي ،در آن دنيايي که

چگونه ميتوانم دم زنم؟ در آنجا که اين مجسمههاي سفالي دسته دسته بر روي
خاك در تالشند و در لجنزاري از شهوت و کينه و طمع شتابان و حريص در هم
ميلولند و ميزايند و ميبلعند و ميدرند و ميميرند ،تنها ،بي او،

بيست

سال ،سي سال ،شصت سال ،هفتاد حتي هشتاد سال! آن هم آن سالهاي آن دنيا،
هر کدام سيصد و شصت و پنج شب! هر شبي نه هزار و دويست و چهل ثانيه! هر
ثانيه به سنگيني کوهي بر روي سينه مرد ،خاري در چشم ،استخواني در حلقوم،
هر ثانيه راهي پايانناپذير بر آتش!
ناگهان فرو افتادم .ديگر هيچ چيز احساس نميکردم .ظلمت مطلق!
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سكوت مطلق! عدم مطلق! مثل اينكه فقط ميدانستم که ديگر هيچ نيستم ،هيچ
نيست.
نميدانم چقدر طول کشيد ،يك قرن ،صد قرن ،هزاران قرن ... ،چه ميدانم؟
آمدم و آمدم  ...و يادم نيست  ...تا  ...احساس کردم که در رودخانهاي شتابان از
خون افتادهام ،خوني گرم و پرجوش ،رودي پرتپش و بيقرار!
رودخانهاي با هزاران پيچوخم ،بستري نازك و دراز و کوچك و بزرگ پر از
خوني که ديوانهوار در آن ميرفت و ميآمد و ميرفت و ميآمد و سالها چنين

بستر اين رودهاي پيچاپيچ ،با ضربه نيرومند و طغياني خون ،به پيش رانده ميشدم
و ميافتادم به درون گردابي از خون و باز بر ميگشتم و ميافتادم به درون بستر
رودي و باز با ضربهاي رانده ميشدم به انتهاي را ه و باز با کوبهاي به پس رانده
ميشدم و ميافتادم به درون گرداب خون و هر لحظه يكبار و هر روز هزاران بار
و هر سال ميليونها بار و در شصت و اند سال که ميداند چند بار؟ و آنجا ،من،
در کنار اين گرداب خون گرم و پرخروش و پرجنبش هر لحظه خانه شگفت
پراسراري را ميديدم که در مشت ميگنجيد اما در همه عالم نميگنجيد،
کوچكتر از يك صراحي شراب بود و بزرگتر از يك منظومه شمسي ،پر از غوغا
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و غرق سكوت ،پرورشگاه آرزوها ،سرچشمه عشقها ،معبد ايمان و کعبه خدا!
همه دانستن و دوست داشتن و تپيدن و انتظار و رنج و شادي و ايمان و عشق  ...در
آنجا دستي نيرومند و نامريي شب و روز گرم آفريدن بود؛ چه ميآفريد؟ پاکي
ميآفريد و زيبايي ميآفريد و خوبي ميآفريد و ارادت ميآفريد و عفت
ميآفريد و بينيازي ميآفريد و سرفرازي ميآفريد و دليري ميآفريد و دوستي
ميآفريد و گذشت ميآفريد و عاطفه ميآفريد و  ...چهها و چهها.
خانهاي پايههايش از اعتقاد ،ديوارههايش از عفت ،شقفش از غرور ،سردرش

عشق ،روشن از حكمت ،خانه خدا بود ،خانه نشيمن خدا ،خلوت وصال زيبايي و
مهر ،ميعادگه روح و خداوند  ...چه بگويم؟
ناگاه افتادم به جويبارهاي ديگري و گرداب طوفانهاي ديگري و سالهاي
بسيار اين چنين گذشت تا  ...از جويبار خون فرو افتادم به خاك زرد ،خاك پاك
و نرمي به لطافت مهر ،به تپش آفتاب ،در خون سرخ بودم و افتادم به سينه خاك
زرد .ساقه سپيد صبح بودم ،در خون سرخم زادند و در خاك زردم نشاندند و در
زير نور سبزم روياندند و نهالي شدم بيقرار روييدن و سرشار شكفتن و آرزومند
شكوفه بستن و شور و شوق صدها جوانه در من بيتاب.
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چشم گشودم .آسمان بود .آسمان سبز ،آبي و زرد کوير و شبهاي ستارهريز
بهشتي کوير با روزهاي آتشخيز دوزخيِ کوير .آسمان سيماي آرامبخش و
مقدس اهورا و زمين خفتنگاه پر هول اهريمن و من ،در برزخ اين دو ،يك
«ترديد!»
در باغِ «بيبرگي» زادم و در ثروت فقر غني گشتم و از چشمه ايمان سيرآب
شدم و در هواي دوست داشتن دم زدم و در آرزوي آزادي سربرداشتم و در
باالي غرور قامت کشيدم و از دانش طعامم دادند و از شعر شرابم نوشاندند و از

تا «حقيقت» دينم شد و راهِ رفتنم ،و «خير» حياتم شد و کارِ ماندنم و «زيبايي»
عشقم شد و بهانه زيستنم!3
دنيا پر از هرچه بجويم ،جُستنيها و خواستنيها و ديدنيها و بردنيها و
برآورنيها و کشفکردنيها و رنگها و طرحها و حادثهها و راهها و منزلها و
زيباييها و سرزمينهاي مجهول و

. 3ماسينيون آشنا ،مخاطب نيست ،همدرد من است.
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و زندگي سرشار از هرچه بخواهم ،بهشتِ همه خواستنها ،سفره گسترده همه
مائدههاي *...
باغ پر از همه ميوههاي پرشهد و جنگل نهرهاي جاري ،سايههاي سرد و
چشمههاي زالل و بارانهاي تنپرور و صبحهاي پر نشاط و

جنبش و اميد و

سيرآبي و لذت و رسيدنها
اما  ...تا به برگ و بار نشستم برف و کوالك گرفت و «سيلي سردِ زمستان
گوشم را برد» و برف و باد بناگوشم را سرخ کرد و با چند تك درخت بيبهار

داغ «سرخسي» شهيد و شبهاي سياه شكست «آل علي» و قلع و قمع «شيعيان» و
غروب نابهنگام آفتاب ايمان و اميد و چيرگي مجدد حكومت «سنت» و
«جماعت» و خمول «تشيع» و زوال «عدل» و اضمحالل «امامت» تازه پاي فرزند
علي که ،به زور و تزوير «واليتِ عهد»ش دادند تا «واليت» علي را از بن برگيرند
و «خالفت» ديرپاي «فرزند عباس» بُن گيرد و  ...باالخره در قرنهاي بد خاطره و
هولناك پس از قتل «ابومسلم» و «طاهر» و «يحيي بن زيد» و «مرگهاي مرموز»
آل سرخسي و «قتل مستور» امام مظلوم و جان گرفتن قوم عرب و خواري ايرانيان
نژاده و خمول خلق و احياي اشراف و سلطه اوباش و زجر و حبس احرار و
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قتلعام هواخواهان بني علي و پيمان شوم و ناپايدار ميان عربان بني عباس و
غالمان ترك و خواجگان ايراني...
روييدم و حماسهام را در ايام دشوار «همسازي» «دين و دنيا» و «بدسازي»
«شيخ ابوالقاسم گرگاني ،مذکر طوس» با «سلطان غزنه» سرودم و در فصل
برگريزان برگ افشاندم و در يخبندان شكوفه بستم ،شكوفههايم نه شكوفه گلي و
به طليعه ثمري که صدها «چشم انتظار»ي بود که به هزاران اميد ميگشودم تا در
اين متن متحجر و حاشيه متعفن اين شهر «شهادتگاه» مگر شاهد رويشي باشم از

بپاي خويش ،قامت راست ميکنند و به آتش سر ميکشند ،بي آب و آبادييي و
بيچشم داشت نوازشي! که من ـ فرزند کوير ـ ميدانم و ميبينم که رويش اين
درختان صبور و شجاعي که در جهنم ميرويند ،3نه «رويش» که «شورش» است
و «ايستادن»شان ـ ايستادن آرام و ساکتشان ،در سرزميني که براي ماندن هر روز
جهادي بايد ـ نه ايستادن که «ايستادگي» است و من ـ صحابي تنهاي «هود» ـ
ميدانم و ميبينم که در اين قوم «عاد» همهچيز و همهکس «بادآوردگانند» و يا

. 3شهرت طلبي براي فراموش کردن خود در ديگران است يا يافتن کاذب خويش در ديگران
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«بباد رفتگان» و از اين سموم که بر «طرف بوستان ميگذرد» درختان گشن بيخ
شناور ،دمادم از بن ميافتند و ،همچون «حشيشي» لرزان در دستهاي بازيگر و
ناپيداي باد ،در اين صحرا ،به رقص ميآيند و گهگاه ،اينجا و آنجا ،بر کنارههاي
جويبار و لبه چشمه آب و سايه برجها و باروهاي بلند و چهار ديواريهاي امن و
خانههاي نشيمن کوير « ،بيدهاي خوشرنگ و ظريف و تربيت يافته و نرم و ترد»
را نيز ميبينم يا سر در گريبان «جنون» فروافكنده و ،از ترس ،در پس وقار
شكوهمند پرنجابت عميق خويش ،به خواب تسليم آرام و ذلت آبرومند خود فرو

را ندارند ،به ادعا و خودنمايي دست و بال ميافشانند همچون  ...خود! از باد و در
باد ميلرزند و «هم ميترسند و هم ميرقصند» که «خوش رقصي» را شنيدهاي ،اما
اينكه ميگويم «ترس رقصي» است در جمع جوانان انتلكتوئل قوم عاد!
***
يك روز ،درست يادم هست ،سالهاي پرهياهو و آشفته جنگ دوم بود .اين
جنگ عجيب! جنگي که نه تنها همه حسابهاي دنيا را به هم زد بلكه علم را
بيآبرو کرد و فلسفه رايج تاريخ را که قرن نوزدهم به آن ميباليد بر باد داد و
يكبار ديگر ،مثل صدها بار ديگر ،اما اين بار از همه دندانشكنانهتر ،نشان داد که
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تاريخ و جامعه يعني «انسان» هميشه با «حساب و کتاب»هاي فلسفه و علم و منطق
و موازين عقلي جور نميمانند .نه تنها در قالبها و فرمولهايي که ما برايش طرح
ميکنيم نميگنجد که به خلق و خو و رسم و راه معمول خويش هم هميشه
وفادار نيستند .مگر نديديم که تاريخ از کمون اوليه به سرواژي و از آن به
فئوداليته و از آن به بورژوازي آمد و از آن به مرحله سرمايهداري صنعتي و
امپرياليسم اقتصادي رسيد و در اين مسير همه در انتظار ظهور پرولتاريا بودند که
قيام کند و بر کاپيتاليسم بشورد و پس از جنگي انقالبي پيروزي قطعييي را که

زبر شد و آنچه در وهم کسي هم نميگنجيد در متن تاريخ و بر روي زمين پديد
آمد و درست در همان هنگام که بايد شاهد جنگ پرولتاريا با سرمايهداري
ميبوديم ديديم که اين دو با هم همدست و همگام و همدل شدهاند و با فاشيسم
که هيچکس نميدانست و نميداند که چه صيغهاي است؟ از کجا آمد و چگونه
سر زد ،ميجنگند! فاشيسم ،بربريتي که نه تنها حساب و کتابهاي جهان را برهم
زد بلكه «ديالكتيك» را هم خجالتزده کرد و جبر تاريخ را مبهوت و انگشت به
دهان!
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سالهاي جنگ بود ،سرخ و سياه ،کارگر و سرمايهدار هر دو يك «تز» شده
بودند و با آنتي تز نوظهور غيرمنتظر فاشيسم ميجنگيدند و دو نقيض که هزاران
سال است منطق محال ميداند و عقل تصورش را هم نميکند ،با هم جمع شدند
و چه جمعي! و عليه دشمن مشترکشان (اشتراك دو نقيض هم از آن حرفها
است!) جنگي برپا کردند که ما در آن «رل نعش» را بازي کرديم و چه ماهرانه!
يعني دمرو افتاديم تا آن دو تز و آنتي تز که همزيست شده بودند از پشت و
پهلوي ما عبور کنند و ما ،ملتي دوهزار و پانصد ساله و بلكه بيشتر تبديل به «پل»

کرده است و ديگري سوسياليسم را و هر دو ،ما مؤمنين سادهدل روشنفكر نيم بند
را!
بهرحال سالهاي خون و ويراني و شكست و پيروزي بود ،سالهايي که حال ما
مصداق شعر شاعر شده بود که:
«ميان ابرو و چشم تو گير و داري بود
در آن ميانه شدم کشته اين چه کاري بود؟»
و جنگ جهانگيري که در آن هر کدام پيروز شده بودند سهم ما معين و مقدر
ما محفوظ بود« :نان خاك اره» و «نجابت ملي»! اما ،نه ،از فيض عظماي ديگري
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هم برخوردار بوديم و آن «مباحثه» بود و انجام رسالت روشنفكران ما که عبارت
بود از مبارزه با مذهب و مجاهده در راه اثبات فلسفي و علمي و تاريخي و
ديالكتيكي و طبقاتي و سوسياليستي و پرولتاريايي حقانيت خالفت بالفصل و
امامت و واليت استالين ،معلم خردمند بشريت و توجيه اعمال و رفتار و گفتار او
از طريق احاديث موثق و روايات مستند و منصوص رسيده از حضرت ختمي
مرتبت ،عقل کل و ختم رسل.
و کوشش در پخش رسالههاي عمليه و عمل به فتاواي صادرشده و خالصه،
حفظ «بيضه سوسياليسم»!
فرقي ندارد ،مگر تغيير اسم و رسم آدم را عوض ميکند؟ اما نه ،فرقي داشت،
در آنجا علما عقايد و احكام را از چهار منبع استخراج ميکردند :کتاب و سنت و
عقل و اجماع و در اينجا روشنفكران عقل و اجماع را پاك مرخص کردند و
ماند کتاب و سنت که آن هم تأويل و تفسيرش عمل خليفه وقت بود!
و خالفت هم نه بر اجماع سني و نه وصايت شيعي ،بر شيوه زيدي:
القائم بالسيف!
***
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چه دشوار است «زيستن در برزخ» ،آيا ارواح برزخي بيشتر از دوزخيان عذاب
نميبينند؟ «آنگاه که زمين از برانگيختن خفيفترين موج شادي در يك قلب
بيگانه عاجز است ،چه نوازشي ميتواند بيتابي فرار به هر جا که نه اينجا است را
اندکي فرو بنشاند؟ » و چه دشوار است ديدار چهرههايي پر از عشق و مهرباني و
تالش خستگيناپذير فداکارانهشان براي رامکردن روحي که هجرت را در عمق
نهادش بگونه طوفاني دمادم عاصيتر احساس ميکند! و من که در برابر مهر و
نيكي و صميميت همچون مومي ذوب ميشوم درونم از آنان ماالمال سپاس است

نيست ،خود من است .اصلترين بعد روح من ،روح «من» است .روح يك
وحشي.
ابوعلي در قصيده عينيه مشهورش از کبوتري سخن ميگويد که از بام بلند
آفرينش فرود آمده است و بر روي خاك در قفسي خود را گرفتار کرده است،
اين کبوتر ،روح است.
اما اين کبوتر چرا با باران کبوتري که هر روز و هر شب از بام آسمان برزمين
باريدن ميگيرند و هر يك در قفسي پناه ميبرند اينهمه تفاوت دارد؟ شايد اين
کبوتر نيست ،نه ،احساس ميکنم در اين قفس استخواني آنكه اسير است کبوتر
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نيست ،اگر کبوتر ميبود ،رام و نرم و خاموش بود ،اگر هم ميخواند آهسته و
خوش و خوب ميخواند ،زمزمهاي آرام و دلكش و مهربان ،اگر وحشي هم
ميبود در اين ساليان دراز بايد انس ميگرفت و با قفس اين زندگي و باغ و شهر
و کوه و در و دشت اين واليت خو ميکرد و بام آسمان نخستينش را از ياد
ميبرد .مگر کبوترهاي وحشي را رام نميکنند؟ دستآموز و اهلي و پايبند
آشيانه نميشوند؟
نه ،اين کبوتر وحشي نيست ،يك باز است ،يك باز وحشي که از قفس و

آشنايي بيگانه است ،هراس در عمق سرشت و فطرتش خانه کرده است .بازي را
از دل کوهستاني وحشي و دوردست که گام هيچ انساني بر آن نرفته و صداي
هيچ رهگذري در آن نپيچيده بگيريد و بخانه آوريد و بهترين جاي خانه را به او
بدهيد و بهترين غذاها را برايش فراهم کنيد ،بهترين بسترها را در زير پايش
بگستريد ،بهترين آب و دانه را با مهرباني و احتياط و مهارت پيشش بنهيد ،چراغ
برق زيبايي را در قفسش نصب کنيد ،با بهترين و دلچسبترين آتشها فضايش را
گرم کنيد ،دورش را بگيريد و هي از خط و خال و طوق زيبا و چشم قشنگ و
بال و پرهاي رنگين و زيبايش ستايش کنيد ،جدي و از سر ايمان ستايش کنيد ،و
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از سر ايمان او را بنوازيد ،با انگشتهاي نرم و مهربانتان سر و پر و پشتش را
نوازش کنيد ،هر روز و هر شب و هر هفته و هر ماه و هر سال و سالها همچنان
کنيد ،صبح ،ظهر ،بعدازظهر ،عصر ،غروب ،شب ،نيمهشب ،همه وقت ،يك
لحظه از او غافل نمانيد ،هرچه ميدانيد ،هرچه ميتوانيد ،هر چه به خيالتان
ميرسد از نواختن و خدمت کردن و مهربان بودن با او دريغ نورزيد چه خواهد
شد؟
او همچنان سر در زير بال خواهد کرد ،همچنان در سكوت وحشي و

نگران ،در چهرههاي مكرر و مهربان ،در نوازشهاي صميمي نوازشگران ،در آب
و دانه ،در حرارت هوا *...،آراسته و زيباي اين خانه ،در نور چراغ ،در صداهاي
آهسته و پرمحبت ستايشگران ،در همه چيز و در همه کس ،جز يك چيز نميبيند:
فرار ،از ميان مسلسل کلماتي که دائماً بروي هم شليك ميکنند ،از ميان کلماتي
که خطها و تابلوها و صفحهها را سياه کردهاند ،از ميان نوازشهاي مهربانترين و
عاشقانهترين زبانها جز يك کلمه نميشنود :فرار ،هر کلمهاي را او فرار ميشنود،
هر نوشتهاي را او فرار ميخواند ،و از ميان انبوه کلمههايي که در ميان انسانها
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هستند و با انسانها زندگي ميکنند ،از کلمهاي که بيشتر از همه گريختن معني
ميدهد «ماندن» است.
تا کلمهاي ،اشارهاي ،کنايهاي ،نشانهاي از ماندن احساس ميکند ،بالهايش را
بشدت و به سراسيمگي از هم ميگشايد و سرش را ديوانهوار به ديوارها ميکوبد
و بيقرارتر ميشود ،نميداني چه ميکند؟ و پس از تالشهاي جنونآميز بيثمر ،با
پروبالي شكسته و ريخته و سروپايي خونآلود و مجروح باز در گوشهاي ميافتد
و سر در زير پر مينهد و آرام ميگيرد و با چشمهايي که از آن کينه و درد

آزارش ميدهد و به چهرههاي باز و متبسم و مهربان همه آنهايي که شب و روز
به او مشغولند به چشم دشمني مينگرد و چه دشمني بدي! دور از اخالق و
وجدان! دشمني با کساني که جز نوازش و دوستي تقصيري ندارند ،کساني که
ميخواهند او اينجا باشد ،بماند ،راحت باشد ،به او خوش بگذرد ،سرحال بيايد،
خوشبخت باشد ،توي شهر و آبادي و توي خانه گرم و امن باشد ،با آنها باشد،
آنها غرضي ندارند ،نه چشم به گوشتش دارند و نه ميخواهند پرش را براي
متكاشان بكنند ،نه شير و تخممرغ و جوجه و ميوهاي دارد که شكمهاشان را
برايش صابون زده باشند هيچي ،باز است ،پلواري که نيست ،گوسفند و گاو و
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مرغ خانگي و بوقلمون که نيست ،باز است ،از او خوششان ميآيد ،واقعاً
خوششان ميآيد ،مگر مردم براي چه قناري و کفتر نگاه ميدارند؟ براي منفعتي
است؟ براي گوشت و پر و تخممرغ آنها است؟ براي آن است که چاقشان کنند و
بكشند يا بفروشند؟ نه ،مسلماً نه ،براي آن است که فقط از آنها خوششان ميآيد،
از ديدارشان لذت ميبرند ،انس و الفت ميبندند ،سرگرمي خوبي است ،دوستي
خوبي است ،به زندگي معني و گرمي و حالت ميدهد ،اينها هم باز نگه داشتهاند،
فقط براي همين ،همه اين ستايشها و نوازشها ،و فداکاريها صميمانه است و

اما اين باز همچنان در کمين فرار خاموش نشسته ،نميجوشد ،سپاسگزار
نيست ،حقشناس نيست ،مهرباني و فداکاري را با سردي و بيتفاوتي جواب
ميدهد ،حتي اخم هم دارد ،مثل اينكه آزارش ميدهند ،اين چه جانوري است؟
وحشي! وحشيِ وحشي! براي تو همان صحراها و شكاف کوهها و در و دشتهاي
بيکس و هولناك خوب است ،که از طوفانها شالق خوري ،از بادها تازيانه
خوري ،در پيچ و خم ابرها گم و سرگردان شوي ،در تيررس شكارچيان يك
لحظه آرام نباشي ،زمستانها و خزانها و آوارگيها و تنهاييها و سختيها همه در
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تعقيبت باشند تا گوشهاي بيفتي و تنهاي تنها ،بميري و دلي و چشمي مرگ تو را
خبردار نشود ،از گورت هم نشانهاي نباشد ،خاك شوي و به باد روي و هيچ هيچ.
اما ،اين باز چه کند؟ باز است! اهلي نميشود ،او را خانگي نساختهاند،
نميتواند خانگي شود .با آنها که همجنس او نيستند ،اهلي هستند ،خو نميتواند
بگيرد ،نه که نميخواهد ،خيلي هم ميخواهد .آرزو دارد ،چه تصميمها و چه
فريبها و چه تمرينها و تلقينها کرده که خانگي بشود ،نميتواند .هر وقت ياد
آسمان و اوجِ باز و بلند آسمان و قله بيکس و سخت و مغرور کوهستانها و

گمشدن در قلب آسمانها و پنهان ماندن در سينه مغرور کوهها و صخرهها در
خاطرش موج ميزند همه چيز در پيرامونش سرچشمه رنج و کينه ودشمني
ميشود .نوازشها ،آزار و ستايشها ،دشنام و مهربانيها ،خصومت و خدمتها،
خيانتها وآشناييها ،زهر و زهر وزهر ميشود؛ هر نگاهي ،نگاه ستايشآميزي،
نيشتري ميشود که در مغز استخوانش فرو ميبرند ،هر نازي زنجيري ميشود که
بر پايش مينهندهر دست نوازشگري پنجهاي ميشود که حلقومش را ميفشرد.
چقدر تحميل يك زندگي بيدرد بر يك روح دردمند زجرآور است!
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چه شگفتانگيز است روح آدمي در آن هنگام که از ابتذال روزمرگي فراتر
ميرود و در اوج ميپرد ،آنجا که آدمها و کوچهها و ادارهها و خانهها را
نميبيند ،رنگها عوض ميشوند و جريان بادها و سيماي افقها و آسمان ،حتي
خورشيد ،حتي ابرها ،هواپيما نشستهايد؟ در آن لحظه که در زير پايش فرش سپيد
ابرها گسترده است و زمين را کتمان ميکند .کشتي نشستهايد؟ در آن هنگام که
جهان ديگر يك خرازي ،يك چهارشنبهبازار نيست ،يكدست و پاك است :آب
است و آسمان و دگر هيچ ،عالم خاکي فراموش ميشود و نيز همه آنها که از اين

فرو ميروند و باز از سر ،و باز از سر ،و باز از سر ،و همين ميشود« :تاريخ»! مكرر
و خنك ،تاريخش اين است ،واي به حال ادبياتش! شعرش ،عشقش و هارت و
پورتهايش و باد بروتهايش و زيباييها و ثروتها و خوشبختيهايش! چقدر دريا
زيباست ،شسته است ،اصالً شستگي است ،چقدر طهارت و قدس و اطمينان و
صداقت و يكدستي و استواري و بيکرانگي! ...،باز ،بيديوار ،بيقيد ،بيبايد،
بيگانه با هر آلودگي ،ناساز با هر غبار ،گويي آستانه آن دنياي ديگر است ،مرز
عالم ملكوت است ،مرز بين خداست .آنجا همه چيز پاك است و بيشائبه است و
صريح است ،چرا دريا بيرنگ است؟ چرا دريا لباس را تحمل نميکند؟ چرا
خاك را تحمل نميکند؟ چرا آرايشها در دريا همه پاك ميشود و زدوده؟ جهان
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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بيرنگي است ،خود بسيط است و صميمي است و آشكار و بيرنگ و
يكدست .چه سكوت پرعظمتي! چه آرامش پراقتدار و مردانهاي ،جبروت!
چه بيچارگي است زيستن در اينجا که ما زادهايم ،شهر!؟ و از اين توده
متراکم نفسها و بخارها و رنگها و بزکها و احوالپرسيها و خندهها و
خوشيهاي متعفن که ميگريزيم باز ميرسيم به کوير! خاك و شن و غبار ،بيشتر
در زمين فرو ميرويم ،بيشتر به خاك نزديك ميشويم ،از کوير به شهر پناه
آوردن و از شهر به کوير گريختن! و اين است سرسام زندگي احمق و رقتبار ما

قبرستان ،زير خاك و باال خاك و پشت خاك و پهلو خاك و سينه پر از خاك و
چشم و گوش پر از خاك سپس خاك خاك و دگر هيچ .کاش اقالً در دريا
ميمرديم ،کاش به جاي تابوت و کفن و دفن و کافور و قبر و لحد ،هرگاه که
مرگ به سراغ ما ميآمد ،نزديكانمان ،نه ،دوستانمان ما را بر قايقي مينهادند و بر
دريا ميانداختند و به دست موج ميسپردند تا ما را به شتاب از ساحل ،از خشكي
و آدمهاي خشك خشكي دور کند و لغزان بر سينه موج تا قلب دريا برد ،تا در
آنجا ،آنجا که آسمان از هر سو بر دريا فرود ميآيد و جهاني ديگر ميسازد،
تنهاي تنها مرگ را ديدار ميکرديم ،ساکت و زيبا و آرام ،بيشيون و نوحه و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

334

tarikhema.org
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زاري و قيل و قالهاي راستين و دروغين عزاداران و تشييعکنندگان و مراسم غسل
و کفن و دفن و سرخاك و تعزيهداري و شب هفت و لباس سياه و گذاشتن ريش
و غيره و غيره که همه دست در دست هم دادهاند تا مردن را زشت کنند و تنها
حادثه صميمي و صادق و جدي و پاك و عظيم حيات ما را بر روي اين زمين
بيااليند و با پستترين تصنعها و پيرايههاي غليظ و منفور زندگي درآميزند...
چه ميخواستم بگويم؟ يادم رفت .ها ،گفتم ،چه شگفتانگيز است روح...
سخن از روح بود ،اين ميهمان آن جهان شگفت ماورايي در اين خاکدان فقير و

اسير است و در اين کشور جهان غريب ،اما بدان عادت کرده است ،نژاد و تبار
بزرگتش را از ياد برده است و نه تنها آقايي و بزرگواري اصل و نسبش و پاکي و
علونهاد و سرشتش را فراموش کرده است که نوکر پست و متملق بدن شده است.
اين کيسه مملو فضوالت! اين که هنرش تنها توليد کود است و کودساز و دگر
هيچ ،روح پادوي چاپلوس و غالم حلقه بگوش بدن ميشود و همچون سگ
شهري در کوچهها و خرابهها و مزبلهها به شادي و حرص پرسه ميزند و پيش
اين و آن به طمع لقمه ناني و به آرزوي تكه استخواني دم ميجنباند و همين را
فعاليت و عقل و پيشرفت و خوشبختي و برخورداري و زندگي نام ميکند و
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خوش است و راضي و راحت .روح ،اين پرتو ملكوتي ،دم اهورايي ،نفخه روح
خداوندي چنين ميشود و بس که در اين زندگي زنداني ميشود و ميماند بدان
چنان خو ميکند و به رنگ خاك ميشود که از احتمال صدور ابالغ يك رتبه،
تبديل پايه آموزگاري به دبيري ،اصابت زميني در حاشيه ،رياست بر چند عاجز
عيالوار آبگوشتپرست ،از کت و شلوار ،دامن و کيف ،قبه و عينك و غبغب و
ماشين ،پيشوند استاد و دکتر و حاجي و سرهنگ و کرباليي و مديرکل و تيمسار
و مشهدي و خان  ...غرق نعمت و لذت و توفيق ميشود و ميخواهد از شكر و

البته آدمها همه در يك سطح نيستند و از هم فاصله دارند اما همه از يك
جنسند ،هر که در اين حيات ،در زير اين آسمان از چيزي به شعف آيد از بالهت
جانوري و گياهي برخوردار است ،نميدانم چرا در هر شعفي ،هر خنده قاهقاهي،
هر بشكني ،هر احساس خوشييي موجي از حماقت غليظ منفور و زشت پديدار
است ،نميدانم قيافههاي خوش و فربه چرا در چشم من ،تا حد استفراغ وقيح و
قبيح و چندشآورند؟ نميدانم چه تجانسي است ميان «چربي» و «حماقت»! نه
يك حماقت ساده بيگناه بيصفت ،همچون حماقت يك نوکر ،يك خل ،يك
بياباني نيمهوحشي ،بلكه حماقت تهوعآور و آزاردهنده و خفهکننده يك قيافه تر
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و تميز و خوشآب و رنگ يك نيمهروشنفكر و نيمه تحصيلکرده متمدن
پرادعاي از خودراضي ،حماقت يك استاد ،يك «اهل اداره» يك دبير ،يك زبان
خارجهدان ،همه اين قيافههاي بشاش ادکلنزده اميدوار مطمئن سير و پر و
خوشحال و موفق که با دمشان گردو ميشكنند و همه چيز برايشان روشن است و
همه مشكالت حل و همه رنجها و دردها شفا يافته ،تندرست و با حرارت و کار و
بارشان سكه ،به به به ،خدا را شكر ،خانهاي (نه اجاره ،ملكي ،خودشان ساختهاند
و آقاي مهندس نقشهاش را داده) و خانوادهاي (از يك فاميل محترم اسم و

بخواهد ...ميخواهند سال ديگر براي گردش بروند خارج! الحمدهلل ،خيلي خوب
شد ،کي گمان ميکرد؟ خدا يك جو شانس بدهد! چه سعادتي!
واقعاً هم خدا يك جو شانس بدهد ،چه شانسي؟ خريت! اوه که چه نعمتي
است ،چه سرمايهاي است؟ خوشبختي هر کس به ميزان برخورداري او از اين
نعمت عظمي است و بس .اين است تنها راز سعادت آدمي در حيات و بقيهاش
حرف است و فلسفهبافي است .بيچاره آنهايي که اين چيزها سيرشان نميکند،
چيزهاي ديگري ميخواهند ،از آب لوله عطششان فرو نمينشيند ،از خوراك
آشپزخانه جوعشان سير نميگردد ،دوخت و رنگ قالي و اطاق و ميز و حتي
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«حقوق» هم با همان اضافاتش و با همان اميدواريهايي که هميشه در نزول يك
رتبه عقبمانده هست و با اينكه دعاها و تضرعها و نالهها و تملقها و سپاسها و
ستايشها و تلگرافها و طومارها و خمشدنها و هيچوقت راست نشدنها نزول
آن را تسريع و ظهور آن را تعجيل ميکند ،دلهاي خيالپرداز آنان را از شكر و
شعف ماالمال نميکند و از طرفي در زير اين آسمان ،بر روي اين خاك ،در اين
زندگي و ميان اين خاليق جز همينها چيزي نيست ،طبيعت جز همينها چيزي
ندارد .تشنهاي؟ آب لوله ،آب حوض ،آب سماور .گرسنهاي؟ ديگ ،هرکاره،

سينما؛ غمگيني؟ شوخي ،متلك ،بازي ،تفريح ،فيلم کمدي ،صفحه ،برنامه «بخند
تا دنيا برويت بخندد» راديو تهران ،تنهايي؟ مهماني ،دعوت ،جلسه ،شبنشيني،
ديد و بازديد ،احوالپرسي ،بيماري؟ دوا ،دکتر ،مريضخانه ،تنقيه ،قرص،
دردمندي؟ آسپيرين ،کيسه آب گرم ،ماساژ  ...عاشقي؟ اصالح و بزك و لباس و
دم مدرسهها و کنار خيابانها و تلفن و متلك و بويفرند و گرلفرند و
خواستگاري و قباله و جهاز و دعوت و عروسي و صف ماشين و تاکسي و بوق
بوق و دور حرم و کوهسنگي و خانه و بچه و قسط و جلوس و آه عزيزم و ديگر
ناز و اداهاي مربوطه طبق ترتيبات داده شده در امور مربوط به سعادت خانوادگي
و دستورات تدوين شده براي بهرهبرداري از يك زندگي سعادتمندانه.
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پس چه مرگته؟ دنبال چه ميگردي؟ نميدانيم اما ميدانيم که اينها ما را بس
نيست ،نميگوييم اصالً به کارمان نميآيد ،اما کفايت نميکند و درد از همينجا
آغاز ميشود ،درد بيدرمان و غمهاي ناپيدايي که از عمق روح ميجوشد و
اضطرابها که درون را به تالطمهاي وحشي و طاقتفرسا مبتال ميکند و طوفاني
که در اندرون برپا ميشود و افق زندگي و جهان را در پيش چشمان تيره ميدارد
و پريشاني و بدبختي آغاز ميشود و هرگز به سامان نميرسد .نيازهاي بلند ما را
همواره بيتاب ميدارند و آنچه هست پست است ،عشقهاي مقدس در جان ما

ميگذارند و آنچه هست زشت است ،آنچه هست خوب نيست ،پاك نيست ،منزه
نيست ،جاويد نيست ،صميميت ندارد ،عظمت ندارد .هرچه هست براي مصلحتي
است ،هر که هست به خاطر منفعتي است .هيچ چيز به «خودش» نميارزد،
هيچکس به «خودش» چيزي نيست ،همه چيز را و همه کس را براي سودي و
فايدهاي گذاشتهاند.
در اينجا هر چيزي مأموريتي دارد ،حتي عاليترين و گراميترين عزيزها و
مقدسها مأمورند ،مقدمهاند براي مصلحتي ،دوستي براي چيست؟ دوستي الفتي
است که طبيعت يا خدا در دلها نهاده است تا به آن «وسيله» مردم را به «تعاون» و
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«همكاري» و «همگامي» در «امور» زندگاني« وادار» سازد ،عشق براي چيست؟
عشق چيزي است مثل سرخك که بچههاي گنده ميگيرند و آنان را به «تشكيل
خانواده» ميکشاند تا طبيعت کارش بگذرد و «ادامه نسل نوع بشر» نگسلد و آنچه
را مرگ ميبرد ،عشق بر جاي آورد .پس عشق در اينجا ،مأمور توليد نسل و
تاوانده مرگ! همين نيست؟ چرا .اما دل ما را چنين عشقي و چنان دوستييي
سيراب نميکند .روح ما تشنه دوستييي ديگر و عشقي ديگر است ،عشقي که نه
مأمور تن است و مقدمه و يكي از نواميس طبيعت از قبيل گرسنگي و خستگي و

که همه را بر انسان تحميل کردهاند تا کار زندگي کردن بر روي اين زمين راست
گردد و امور طبيعت اداره شود.
چه سخت و غمانگيز است سرنوشت کسي که طبيعت نميتواند سرش را
کاله بگذارد .چه تلخ است ميوه درخت بينايي!
سالها اينچنين گذشت و هرچه مينوشيدم تشنهتر ميشدم و هرچه ميخوردم
گرسنهتر و هرچه ميگفتم ساکتتر و هرچه ميشنيدم بيجوابتر و هرچه
بدست ميآوردم تهيدستتر و هرچه برخوردارتر محرومتر و هرچه نزديكتر
دورتر و هرچه موفقتر شكست خوردهتر و هرچه مشهورتر گمنامتر و هرچه
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شلوغتر تنهاتر و هرچه پرتر خاليتر و هرچه شادتر محزونتر و هرچه غنيتر
محتاجتر و هرچه آشناتر بيگانهتر  ...تا  ...يقين کردم اينجا جاي من نيست ،بر
روي اين زمين غريبم ،اين آسمان سقف خانه من نيست ،نبايد به اينجا ميآمدم،
اينجا تبعيدگاه من است .چه گناهي مرا به اين غربت دور رانده است؟ اما اينجا
سرزمين محكومان است .جزيرهاي دوردست و ناشناس ،قلعه استوار و عبوس و
گنگ مغضوبين ،قوم مطرود .اما من که گناهي نكردهام! پدرم خطايي کرده
است؟ لغزيده است؟ خدا را معصيت کرده است؟ و من در آتش عصيان او است

آسمان ناشناس ،بر روي اين توده انباشته عناصر ،در ميان اين همه موجودات
بيگانه تنها رها ساخت ،با جماد و نبات و جانور همخانه کرد.
چه تنگناي تاريك و خفقانآوري! با ديوارههاي بلند و قطور ،برجهاي سياه و
عبوس ،تنها ،بيكس ،چشم براه! سالياني خود را به در و ديوار زدم تا مگر راهي
پيدا کنم ،بگريزم  ...اما  ...نشد ،زيرا نميشد .تا مجروح و خسته و مأيوس افتادم،
تالش بيهوده بود.
هيچ دري به بيرون باز نشد ،هيچ کسي از بيرون نيامد و من چه تلخ آنرا تجربه
کردم.
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پس چه بايد کرد؟ اين سرزمين را با عقل مصلحتانديش ساختهاند .پس بايد
با عقل مصلحتانديش در آن زيست .و چاره ديگري پيدا نيست و من «چنين
کردم» اما «چنين نبودم» و اين دوگانگي مرا رنج ميداد .مرا همواره دو نيمه
ميکرد .نيمي بودنم ،نيمي زيستنم و من در ميانه نميدانستم کدامينم؟!
که ميداند که اين «ترديد» تا کجا وحشتناك است؟ چه پريشاني گيج و
مبهوت و هولآوري در درون ،در عمق ذات خويشتن آدمي ،برپا ميکند؟
چه راحت و بيدرد است شك آن فيلسوفان بزرگ .دکارت ،ژيد و کامو.

عصيان ميکنم پس من هستم»  .از خامي اين پختگان بنام در عجبم! اگر درد
«بودن» يا «نبودن» بود که آسان بود و چه آسان دوا ميشد .بهمان آساني که آنها
ثابت کردهاند .اما «کدامين بودن» شك دردناك و هولانگيزي است.
خود را در خويش گم کردن و نيافتن و ،بدتر از اين ،از ميان چندين چهره
مشكوك و فرّار و نامأنوس خود را به يقين و اطمينان بازنشناختن رنجي است که
در تصور نميگنجد و من آنرا در دل احساس کردهام.
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چه خوشاند آن سه فيلسوف زرنگ .چه خوب مشكلشان را انتخاب کردند و
چه زود هم حل کردند و خيالشان راحت شد .چه بادي هم به غبغب انداختهاند
که چنين شقالقمري کردهاند!
«من ميانديشم پس من هستم» (دکارت)؛
«من احساس ميکنم پس من هستم» (ژيد)؛
«من عصيان ميکنم پس من هستم» (کامو)!

فروميبرد و محو ميکرد و من ،رفته رفته ،ميشدم «مجموعه در هم آنچه زيستن
اقتضا ميکند»!
اما هرگاه که لحظهاي بيكار ميماندم خاطره «خودم» بيدار ميشد و بيتاب
ميشدم .خود را در قلب زندگي فرو ميبردم ،تا از يادش ببرم ،کار ،فراموشي
بخش خوبي است .رنجها و شوقها و حساسيتهاي زندگي تخديرهايي است
که «رنج بودن» را از ياد ميبرد ،آرام ميکند ،کوشيدن ،فكر کردن ،خواندن و
فراگرفتن و از همه خوبتر ،براي من ،نوشتن مسكنهاي خوبي بودند .ننويسندگي!
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اين دشوارترين کار ،هولناکترين فاجعه زندگي من بود .مرا به ياد خويش
ميآورد و چنان ديوانهوار حلقومم را ميفشرد که احساس مرگ ميکردم.
اما «کار»ها باز بر سرم ميريختند و گريبانم را از دستم رها ميکردند و باز
سرم گرم ميشد ،نه« ،بند» ميشد و اينچنين زندگي ميکردم! نه ،اينچنين روزها
را تا شب ميرساندم و شبها را تا روز ،روزمرّگي ميکردم و شبمرّگي و
هفتهمرّگي و ماهمرّگي و سالمرّگي و جوانيمرّگي و قصدم اينكه اينچنين
عمرمرّگي کنم!

آنها مي فشردم تا فراموشم کنم کتاب بود و چه فراموشخانه خوبي!
و کتاب دنيا را و آدمها را چندين هزاران برابر ميکرد و هر روز دنيا
گستردهتر و آدمها بيشتر .و از همه بهتر تاريخ و فلسفه و هنر و من خوشبختانه
عاشق اين هر سه و آشناي اين هر سه و اين سه مرا در سرتاسر دنيا ميگرداندند و
با همه آدمها آشنا ميکردند .مگرنه به گفته امرسون :مورخ کسي است که با همه
انسانهايي که آمدهاند معاشر ميشود؟ مگر نه مورخ کسي که در همه قرون و همه
جامعهها و با همه شخصيتها زيسته است؟ و فلسفه! مگر نه فيلسوف کسي است
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که در طول تاريخ با همهکساني که خوب و عميق و زيبا فكر ميکرده اند
انديشيده است و گفتگو داشته است؟
چه خوب! و من چه رندانه زندانم را ،زندان تنگ و تاريكم را و غربتم را و
بيكسيام را از ياد ميبردم و ياد خويشاوندانم ،وطنم ،خانهام و همزبانانم و آنجا را
که بودم و آنجا را که بايد ميرفتم و «اشتباهاً» به اينجا افتادم فراموش ميکردم... .
چه خوب!
بله  ...در اين انبوه آدمها و چهرهها و نگاهها و حرفها که در تاريخ دور هم
آشنا!
حيف که اين کلمه را پوك و پوچ کردهاند و نميتوانم به کمك آن برسانم
که چه ميخواهم بگويم :حيف!
آشنايي! آنچه خدا نيز «ميخواست» و «ميخواهد» .نميخواست در کوير
عدم تنها نفس بكشد ،در پس پرده غيب ،براي ابد ،مجهول ماند .نياز هميشه زاده
نقص نيست ،زاده فقر نيست ،نيازهايي هست که زاده کمال است و اقتضاي غنا.
آنكه زيبايي دارد در جستجوي نگاه آشنايي است که بدان عشق ورزد ،آنكه غني
است نيازمند يافتن نيازمندي است که ببخشد ،نيرومند نيازمند حريفي است تا
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

353

tarikhema.org

نشستهاند و من در جمع آن همه ،ناگهان چشمم افتاد به دو سه تا آشنا! مخاطب

PDF.tarikhema.org

هبوط

درهمش شكند و نه دفتر ،کتاب چشم براه خوانندهاي خاموش نشسته است ،نه
ويرانه ،گنج در انتظار دست آشنايي است که از زير آوار بيگانگي بيرونش کشد
و دلي که حرف دارد مشتاق يافتن مخاطبي است تا زندانيان معاني را که در درون
طغيان ميکنند و از خاموش مردن به وحشت افتادهاند آزاد کند.3
هنگاميكه مائدههاي زمين جوع ترا آرام نميتوانند کرد .آبهاي نهرها و درياها
عطشت را فرونمي توانند نشاند ،وقتي زندگي ديگر برايت پيامي ندارد و از پديد
آوردن ضعيفترين موج شعفي در دلت عاجز مانده است ،وقتي ،همچون ژنده

شوقهاي ديگران خود را به گوشه خلوت جنگل کشاندي و تماشاگر جهان و
هرچه در آن ميگذرد شدي ،ناگهان جهان و آنچه در آن ميگذرد دگرگونه
ميشود ،رنگها ديگر و طرحها ديگر و همه کائنات ديگر ميشوند و تو ديگر
ميشوي و دردها و شوقها و آرزوهايت ديگر و «حرفها»يت ديگر ميشود و
چهرهها همه ناشناس و تالشها همه بيهوده و زيستنها همه عبث و گفتگوها همه
هذيان و تو ميماني و بيگانگي و آرزوي آشنايي که بر قله بلندي که بر همه

. 3ياسپرس :تفاهم  ،communicationوجود  existenceرا پديد مي آورد
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کائنات اشراف دارد و همه چيز در پاي آن ،حقير و دور و مبهم ميگذرد ،تنها
ماندن طاقتفرسا است ،نه ميتواني به ميان خلق فرود آيي و از آبشخور آلودهاي
که بني آدم و مرغ و مور و ملخ بر گرد آن ازدحام کردهاند بنوشي که در فهميدن
و احساس کردن راه بازگشت وجود ندارد ،ميتوان فراتر نرفت اما نميتوان فرود
آمد .و نه ميتواني در باالي ابرها تنها و مجهول بماني که آنجا جا ي خداست و
بيكرانگي ملكوت.
احساس ميکند که دردها و شوقها ،شكوهها و شگفتيها آنچنان عظيم و

تارهاي نرم خيالش ندارد .هر لحظه خبرهاي شگفتآوري ميرسد ،بارش
وحيهاي غيبي ،تابش آفتابهاي بديع ،جوشش دردها و هجوم حرفها و  ...چه
رنجآور و هراسانگيز است که تنهايم ،اينها همه سر در زمين فروبردهاند و در
آرامش گياهي و جست و خيزهاي جانوريشان فارغاند .کو کسي تا ببيند که
چهها ميبينم؟ بفهمد که چهها ميکشم؟ بگويم که چه خبرها است؟
حرفهايي هست که کلماتش همچون سپند بر آتش ،در مجمر روح
بيقرارند و آدمي را سراسيمه و بيتاب همچون روح سرگردان از شهر و ديار برون
ميکشاند و در جستجوي مخاطب گمشدهاش بر روي زمين آواره ميکند تا
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همچون دانته «او» را در خاطره خويشاوندش ببيند و يا همچون موالنا در قونيه بر
لب استخر آبي و يا همچون «مهر» در آغوش محرم محرابي و يا همچون سلمان
پاك ،در خلوت سوزان و تشنه صحرايي و يا همچون همام در سايه روشن مرموز
و پرسخن نخلستاني و يا همچون علي در  ...هيچ جا  ...هيچكس...
اما  ...چرا ،در آن نخلستانهاي آشنايي که علي دردهاي پنهانيش را در سايه
مهتاب ناپيدايش پوشيده ميگريست:
خودخواهيهاي بزرگ با «آوازه» و «عشق» سيراب ميشوند اما دردمنديها و

بينصيب ميمانند .انديشهاي که جهان را به رنگ و طرحي ديگر ميفهمد« ،خود»
را چشمه نهرهاي غيبي و صحراي وزشهاي غريب مييابد ،تنها و تنها در
جستجوي «آشنا» است .خويشاوندي روح نياز روحهايي است که در اين «نشأت»
بيگانه ماندهاند.
بيگانگي عالم بيكران «وجود» را تنگنايي خفقانآور ميکند و آنكه در سلول
تنگ و تاريكي به زندان مجرد محكوم است ،تا ميشنود که آشنايي را آوردهاند،
سقف سلولش تا وراي آسمان فرا ميرود و ديوارههايش ،از همه سو ،تا آن سوي
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افقهاي زمين دور ميشود و زندانش را اقليم آشنايي مييابد از چهار جهت
محدود به «او»!
روحي که «پيام» دارد نه مريد ميطلبد ،نه عاشق .در رهگذر «عمر» چشم
انتظار ايستاده است و «وجود»ش «ندا»يي است که آشنايي را ميخواند و
«حيات»ش «نگاهي» که در انبوه اين صورتكهاي مكرر و بيمسئوليت و بيانتظار
و بياضطرابي که بيهوده ميگذرند ،چهره مأنوس و محرم خويشاوندي را بيابد
که بر آن موجي از «حيرت» افتاده است و دو نگاهش ،همچون دو کودك گم

آري ،نه مريد ،نه عاشق ،آشنا! آنكه پنهان از فهمهاي پليد و سياه جاهليت
شرك ،در خلوت نخلستانهاي سبز محرمش ،روح دردمند يك «شير» ميتواند
آرام گيرد ،در حلقوم *...يك «غريب» ميتواند ضجه کند.
بيشك از ميان همه شيعيان بسيار علي آنكه او را در خلوت تنهايي شبهاي
نخلستانهاي خاموش در حومه مدينه ،بيرون از شهر و قيل و قالهاي بيهوده شهر و
بيهودگان شهر ميشناسد و نالههاي دردآلود وي را در حلقوم چاه ميشنود شيعه
خاص و «صاحب سر» علي است ،او است که علي در ميان مدينه پر از مشرك و
منافق و در ميان چهرههاي اعراب بدوي بيروح و بيدرد و بيدرك که
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اسالمشان نيز همچون کفرشان به چيزي نميارزد ،خود را با او مأنوس و آشنا
مييابد و رنج آن همه بيگانگي را در انبوه آنهمه آشنايان ناآشنا و نزديكان دور و
مسلمانان مشرك و دوستان بيگانه ،در سيماي «عليشناس» و «عليفهم» و در عمق
چشمان خوشنگاه «عليبين» او از روح پرکشمكش و مجروح خويش ميزدايد.
او است که در برابر چشمان ابله و نگاههاي احمق هزاران عرب نيمهوحشي و تمام
وحشي ،در سيماي يك ايراني مزدکي ،سلمان فارسي ،صف صدها صحابي مكي
و مدني پيغمبر را ميشكافد و پا بدرون خانه محمد ميگذارد و محمد ،اين

پرورش يافته و از نژادي ديگر است و زباني ديگر و خانواده و گذشته و تربيت و
تاريخ و دين و جامعه و ميهن و آب و هواي ديگر و هزاران فرسنگ از مدينه و
مكه دور.
«سلمان منااهل البيت» (سلمان از خانواده ما است) خطاب ميکند و اين جمله
را در پاسخ سؤال و ترديد مهاجران و انصار ميگويند که ميپرسيدند سلمان
چهکاره است؟ مهاجر است يا از انصار؟ اگر از انصار است بايد مدينهاي باشد و
نيست ،اگر مهاجر است بايد مكي باشد و نيست ،اين يك عجم است ،بيگانه
است ،با زبان ما سخن نميگويد ،از نژاد ما و از سرزمين ما که زبان و نژاد و
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سرزمين پيغمبر است بدور است .اما اينان چه ميفهمند که او بزرگترين مهاجر
است ،مهاجران از مكه به مدينه آمده بودند و او در پي پيغمبر از شهر و ديار و
وطن خويش آمده بود ،ديگران براي دست يافتن به رسول از خانهشان قدم بيرون
مينهادند و او از ميهنش ،از خويشتنش ،ديگران «آورنده پيام» را در ميان خويش
مييافتند و او براي اتصال به زبان وحي بايد صحراها و کوهها و دشتها و راهها
و بيراهههاي بسيار و سنگالخهاي درشتناك و پرهراس را ميپيمود و شهرهاي
آباد و آسوده و پرنعمت و آرام و شاد ايران بزرگ و متمدن را رها ميکرد و به

علفي که در هر گامي بيم جاني ميرود رو آورد و چهره نازك و اندام ناز و
پوست نرمي که لطافت پرهاي زيرين قاقُم نوپروازي را دارد که هنوز از آشيانش
بيرون نيامده و در زير بالهاي مهربان مادرش خشونت نسيم و سردي هوا و
انگشتهاي درشت اشعه خورشيد بر آن نخورده است ...آري ،اين شاهزاده
«نازپرورد تنعم» برخالف پيشبيني حافظ راه به جايي برد 3و در قلب ريگستان
داغ و اقيانوسهاي پهناور و مخوف رملهاي طوفانخيز و مرگبار عربستان خود را

. 3اشاره است به بيت حافظ :نازپرورد تنعم نبرد راه به جاي عاشقي شيوه رندان بالکش باشد
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به چشمه وحي رساند و سختي زيستن در باديه و بودن با بدويان خشن و قبايل و
طوايف خطرناك عرب را بر خود هموار کرد و پيغمبر را شناخت و به او ايمان
آورد و شگفت اينكه او ،اين که از دورترين سرزمينها آمده بود ،او که با دنياي
محمد ،گذشته محمد ،فرهنگ و زبان و ادب و نژاد و خاندان و ملت و جامعه و
طائفه محمد هيچ آشنا نبود ،از ميان همه مهاجران و انصار ،نزديكترين ياران و
معاشران و خويشان پيغمبر ،قريش و بنيهاشم و همه آنها که پيغمبر از آنان بود و
همواره با آنان و در ميان آنان ،اين بيگانه ،عجمي ايراني ،مسافري که از راهي

نبوت» را که در ميان دو کتف محمد پنهان بود تشخيص داد و در رسالت او
چيزي را ديد که ديگران همه از ديدن آن محروم بودند و به پاس اين «نهانبيني»
شگفت و اعجازآميز او بود که ،از ميان همه مهاجر و انصار که سالها در پي او
شمشير ميزدند و جهاد ميکردند و نام و رسالت محمد را در جهان پراکندند،
تنها و تنها ،اين بيگانه دور و نوآشنا خطاب «سلمان منا» گرفت و پس از مرگ
پيغمبر نيز در صورتي که عمر از مسلمانان ترتيب داد ،در ستون مهاجران و انصار
نام سلمان نبود ،نام سلمان در ستون خانواده پيغمبر نوشته شد! زيرا مسلمانان آن
روز بهرحال با زبان پيغمبر بيشتر از امروز آشنا بودند ،امروز ما اين جمله پيغمبر را
که فرمود« :سلمان از ما است» يا «سلمان از خانواده ما است» خيال ميکنيم جنبه
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اخالقي و ادبي دارد ،خيال ميکنيم از نظر زيبايي تعبير و لطف و بيان و نشان
دادن ميزان صميميت و خصوصيت خود با سلمان گفته است ،در صورتي که
اصحاب پيغمبر و حتي عمر و ابوبكر نيز که زبان پيغمبر را بهتر از ما مسلمانان
ميدانستند ،چنانكه ميبينيم ،معتقد بودند که پيغمبر وقتي ميگويد« :سلمان از
افراد خانواده من است ،از من است ،»...يعني سلمان از افراد خانواده من است،
يعني سلمان از من است .آنها ميدانستند که پيغمبر شاعر نيست ،نويسنده نيست،
به لطافت تعبير و زيبايي تشبيه و جزالت بيان و اينگونه صنايع بديعيه توجهي

اهل بيت پيغمبر در دفترهاي رسمي دولتي ثبت کرد و مانند چند تن افراد خانواده
او ،اهلالبيت ،برايش از بيتالمال مسلمين حقوق وضع کرد و از آن روز که
مسلمانان اين حديث را از پيغمبر شنيدند ديگر هيچ کس نگفت«:سلمان فارسي»،
همه به او ميگفتند« :سلمان محمدي» چه ،يك تن شك نكرد که او عجم نيست
همه يقين کردند که او خويشاوند پيغمبر است و نيز ميدانستند که چگونه
خويشاوندي است و چگونه خويشاوند پيامآور شده است؟ شگفت اينكه با اين
همه کسي احساس نكرد که که چرا چنين شد؟ و سلمان در پيغمبر چه ميديد؟
سلمان ،اين شاهزاده نازپرورده ايراني ،اين زاده پاك اهورايي زندگي افسانهاي
زيبايي دارد .همچون بودا ،شهر و خاندان و نعمت و راحت را رها ميکند و
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بيقرار و سراسيمه در راهها و شهرها و مذهبها و ملتهاي گونهگوني آواره
ميشود ،همه جا سر ميزند ،همه جا ميگردد ،همه جا ميجويد ،تاريخ حكايت
ميکند که او سالها در جستجو بوده است ،انتظار ميکشيده است و در پي مذهبي
که روحش را سيراب کند و در جستجوي پيغمبري که دل بزرگ و پرتوقعش را
آسوده سازد ،بسيار جاها را گشته و بسيار کسان را ديده است ،دين اجدادي و
خانوادگيش ،مزدکي ،او را بسنده نبوده است ،مذهب زرتشت گرفته است و
نداي راستي و پاکي و روشنايي را از درون آتشكدهها شنيده و خود را بدانسو

آتشگاهي که او گم کرده است نيست ،آتش اين آتشكدهها از هيزم و پيه و نفت
است و آتش او آتش ديگري است ،او از اين آتش گرم نميشود ،آن را رها
ميکند و سر به کوه و بيابانها ميگذارد و در راهي ناگهان صداي دلنوازي
ميشنود ،در پي آن ميدود و ميبيند که آواي سرود نيايشي است که از پنجره
کليسايي در فضا طنين ميافكند ،آوايي آسماني که از عشق و محبت و پارسايي
حكايت ميکند ،بدان دل ميبندد و در برابر کشيش مذهب عيسي زانوي تسليم به
زمين مينهد و اوراد کتب مقدس را در زير غرقههاي کليسا زمزمه ميکند و
روحش را از آرامش و صفا و خلوص و محبت سرشار ميسازد و چندي بر آن
ميگذرد اما،
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اما ،روح بيقرار و تشنه او جايي آرام ندارد .در همان حال که آهنگ کشدار
سرودهاي مقدس کليسا از روزنه گوشش بدرون جانش ميريزد و او را نوازش
ميدهد اين احساس از عمق نهادش ،از درون پردههاي نهفته قلبش با صداي
آهسته ولي تلخ و پيگير و دردآلودي او را بخود ميخواند که« :نه ،اين صداي
آن آشناي گمشده من نيست ،اين آنچه مرا سالها بدنبال خود ميدوانده نيست،
اين آنچه ميخواستم نيست ،اين صدا صداي او نيست ،من او را نديدهام ،چهره او
را نديدهام ،صداي او را نشنيدهام اما ميدانم که در نخستين ديدار او را خواهم

اين صداي او نيست ،اين او نيست ،اين را ميدانم  .»...اما نياز آنگاه که تمام
هستي آدمي را تسخير ميکند ،آگاهي خويش را تا آنجا که بتواند کتمان
ميکند ،احساس تا آنجا که ديگر نتواند سراب را باور کند.
کشمكش چندي پنهاني در درون سلمان برپا بود و در پايان ،تاريخ ناگهان با
چشماني که از تعجب باز مانده بود،ديد که سلمان ،اين که چندي پيش به کليسا
پناه آورده بود و چنان گرم و گيرا سرود ميخواند ،اکنون ناگهان از پنجره کليسا
خود را به شتاب بيرون انداخت و سر به بيابانها نهاد و باز در سينه باز صحراهاي
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PDF.tarikhema.org

هبوط

بيفرياد گم شد و گم شد و ديگر از او نشاني نبود ،ردپايي نبود ،خبري نشد،
کسي از او سراغي نداشت...
سالها گذشت و گذشت و تاريخ ،اين خبرنگار کنجكاو و پرتالش و
خستگيناشناسي که همه جهان را هميشه پرسه ميزند و هرجا خبري هست حاضر
است و در هر گوشهاي از زمين حادثهاي رخ ميدهد خود را هرجا که باشد
بشتاب ميرساند ،اکنون به مدينه آمده است ،اينجا خبرها است ،مردي پس از
پانزده سال 3تنهايي و انزواي در غار حراء و تفكر در خلوت خاموش شبهاي

که از آتشي مرموز شعله گرفته است ،و با انديشهاي که از پيامهاي اسرارآميز
آسماني بارور است ،با خيالي که در تنهايي ساکت پانزده سال تفكر و تأملهاي
بلند و عميق با خويشتن لطافت شعر و جذبه سحر يافته است ،با دلي که در زير
باران وحي ،باغهاي خرم و سرسبزي در آن شكفته است و با روحي که نوازش

 . 3از سال  55تا  ،16يعني از آغاز ازدواج با خديجه در شب بعثت ،اين پانزده سالي که زندگي پيغمبر در پشت
ابرها پنهان است و تاريخ از آن جز اينكه غالباً به کوه حرا مي رفته و در غار به تفكر و رياضت و تنهايي مي گذرانده
چيزي نمي داند و اين پانزده سال سكوت دردمند و مرموز ناگهان با تماس وحي به زندگي پرماجرا و جوشنده و
زاينده و طوفاني او که بيست و سه سال دوام مي يابد تبديل مي شود ،آري 51 ،سال نه بيست سال چنانكه يك مورخ
سوئدي گفته است ،و اين غرضي ديگر براي محروم کردن علي.
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مرموز و مهربان دست الهام رنگها و لكهها و غبارهاي پليدي زندگي خاکي و
آلودگيهاي غليظ و عَفِنَش را شستشو داده است و وزش نسيمهاي ناپيداي
رحمت خداوندي او را در رهگذر خويش خشك کرده و عشقي بلطافت روح
فرشتگان ،به جذبه نيرومند خورشيد ،به عطر رازگستر ياسهاي ناپيدايي که در
فضاي کوچه باغهاي خيال شاعري سودازده در بستر موهوم وصال معشوقش
منتشر است ،به شوريدگي و هراس و بيم و اميد صبح قيامت ،به سوزندگي
آتشهاي مذاب و شكنجهآور اقيانوسهاي سوزانِ همه طبقات جهنم ،به پهناوري و

استواري ايمان يك ابوذر ،به خلوص شبنم اشكي بر گوشه چشم مؤذني در عصر
اندوهبار يك چهارشنبه ،3به تشنگي سوزان کويرهاي داغ و تافته شبهجزيره و به
عفت پارسا و نيالوده لبخند زيباي يك صبح معصوم ،به بيقراري شعله شمعي در
رهگذر بادهاي وحشتزدهاي که از هراس موهومي ميگريزند ،به نجابت لبهاي
چاك خورده و تاول زده رهگذر تشنهاي که در برابر چشمه زالل و سردي که از

. 3اشاره است به داستان بالل ،اين مؤذن خاص پيغمبر و يار وفادار و پر جنب و جوش و عصباني و شلوغ و تند
و تيز و کم صبر و ناآرام و باريك و بلند حبشي که در راه پيغمبر چه شكنجه هاي هولناك ديد و با همه کم صبري
بخواهش عمر که تا به محمد رسيد گريه او را از اذان باز داشت.
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دل سنگي در سينه تافته کوير ميجوشد نشسته است و رقص سحرآميز و زيباي
امواج و کرشمه رفتارش را بر پرده خيالش نقاشي ميکند و زمزمه جادويي آنرا
که به سرود فرشتگان در معبد آرزوهاي بلندش ميماند ،در دلانگيزترين ترانهها
ميسرايد و بدو باز ميفرستد...
هَي  ...هَي  ...کجا بودم؟ کجا رفتم؟ چه خبرها است در اين سو! چه سخنها
است در اينجا! چه سفرها است در اين راه! اما  ...اما چگونه ميتوان رفت؟
برگردم.

بزرگ و دردناك خويش اکنون آمده است و چهرهاش تافته از سوز درون
ملتهب و مرموزش ،دست و پايش مرتعش از زلزلهاي که بروح بيانتهايش افتاده
و فرياد ميکشد :اي مردم! بتهاي خويش را بشكنيد! از اين لجنزار زندگي عَفِن و
روزمرگي پليد و بيدرد و پست بدرآييد ،پرواز کنيد ،اين دل آسمان ،اين بام بلند
آرزوهاي بزرگ ،اين خداي پرشكوه که جامه آسمان را در بر دارد و اشكهاي
ستارگان را بر گونه و با چشم خويش ،خورشيد ،شما را هر روز مينگرد تا از
شما يكي از اين مرداب برآيد و بسوي او پر کشد! اي مردم! در ميان شما کيست
که پيام مرا بشنود؟ اي مردم ،سينه من گنجينه پنهاني صدها پيامي است که در
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تنهايي ساکت  35سال رياضت ،عبادت و تفكر در غار ،در دل کوهستان ،در قلب
شبهاي درازي که همه در بسترهاي آرام خود خفته بوديد و من بيدار بودم ،در
زير باران مهتابهاي هر شب ،در گفتگوي پنهاني خويش با ستارگان خاموش ،بر
روي هم انباشتهام ،بر روي هم نهادهام و اکنون فشار طاقتفرساي اين آيات
سنگين و دردناك و سنگيني خفقانآور اين پيغامهاي بسياري که براي گفتن
بيتابي ميکنند و چنان به خشم بر ديواره سينهام ميکوبند که استخوانهاي
ناتوانش به فغان ميآيند  ...اي مردم! کيست که اندکي از بار سنگين و سوزاني را

آن را بر دارد و بر دوش جان سبكبار خود بنهد؟ مرا اندکي سبكبارتر کند ،من
اکنون ،در زير فشار اين همه حرفها و پيغامها و دردها و نيازمنديها و گفتنها و
فهميدنها و احساس کردنها مرد ناتوان و بيماري را ميمانم که کوهي بر سرش
ريزش کرده باشدو خروارها تختهسنگ و سنگريزه بر سينهاش افتاده باشد و او که
در زير اين آوار ،احساس ميکند که مرگ دردناکي که شتابان به سويش ميدود
در يك قدمي او است و او که تنها سرش از زير اين توده سنگين بيرون است شما
را به خويش ميخواند ،اي مردم! از ميان شما کيست که مرا از زير اين آوار
بيرون کشد؟ کيست که اين صخرههاي عظيم و تختهسنگهاي بيرحم و سنگين را
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با بازوان مهربان قلبش ،با دستهاي نيرومند فهمش بر دوش روح خويش کشد؟
نميگويم همه را ،اندکي را!
در ميان شما کسي نيست که به ياري من بشتابد؟
و تاريخ ايستاده است و مينگرد ،مرد را و مردم را! و ميبيند که صدها و
هزارها عرب بدوي ،از مدينه و مكه ،از قريش و بنيهاشم و حتي از خانواده
عبدالمطلب ،خانواده شخص پيغمبر ،همه بر او ازدحام کردهاند و او را همچون
کسي که گويي نمايش ميدهد در ميان گرفتهاند و با چشمان احمق و دهانهاي

قبري ميمانند مرد را مينگرند،
فريادهايش را ميشنوند ،التهابهايش را ميبينند ،ميبينند بيتاب است،
چهرهاش از آتش برافروخته است ،از سوز درد با چشمهايش فرياد ميکشد ،با
نگاههايش دعوت ميکند ،به خود ميپيچد ،همچون مارگزيرده به خود ميپيچد،
آهنگ صدايش از درد و فرياد گرفته است ،صدايش به ناله شباهت يافته ،کوفته
است ،مجروح است ،ميافتد و برميخيزد و فرياد ميزند و مردم را ميخواند و
...
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اين مردم ،مهاجر و انصار ،قريش و بنيهاشم ،همه گرداگردش را گرفته و با
لبخندي آرام و چشماني بيدرد و قيافهاي شكفته از خوشحالي ،سري تكان
ميدهند و با خود ميگويند:
آفرين! آفرين! عالي است ،عالي ،بهبه! بهبهبه! خيلي هنرمند است ،چه خوب
بازي ميکند ،خيلي خوب! چه خوب حرف ميزند! خيلي خوب ،واقعاً آدم
خوشش ميآيد! اين مرد باعث افتخار ما است ،هوشمند ،هنرمند ،خوب ،ببين
چكار ميکند؟ تا حاال در عرب کسي مثل او نيامده است ،مدينه چنين مردي را

و مرد همچنان فرياد ميکشد ،مردم را ميخواند :آيا کسي نيست که اين بار،
اين آوار!...
و مردم همچنان ايستادهاند و مينگرند و لذت ميبرند و افتخار ميکنند ،به!
بهبهبه!
و تاريخ آن گوشه ايستاده است و از دور مينگرد ،زير لب لبخندي تلخ و
دردناك دارد ،گويي با لبانش ميگريد ،ميگريد به سرنوشت اين مرد ،اين در
وطن خويش غريب و ميخندد به اين قوم ،اين پيروان مؤمن محمد ،اين مهاجران
و انصار و از خود ميپرسد آيا از ميان اينان کسي پيش نخواهد آمد؟ صف اين
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مؤمنان آسوده و بيدردي را که گرداگرد مرد ايستادهاند و پيشواي خود را
مينگرند و افتخار ميکنند کسي نخواهد شكافت و پيش نخواهد آمد تا ببيند که
اين پيغمبري که در انبوه مؤمنان صادقش چنين بيکس و بيگانه و مجهول مانده
است چه ميگويد؟ چه ميکشد؟ چه ميخواهد؟ آن بار سنگين ،آن آوار
خفقانآوري که از آن اين همه مينالد چيست؟ او را کمك کند ،او را سبكبارتر
کند؟ ...
اما هيچكس قدم پيش ننهاد ،پيغمبر ،در ميان ،تنها فرياد ميکشيد و بخود

مهاجران و انصارش ،قريش و بنيهاشم و حتي بنيعبدالمطلبش همچنان ايستاده
بودند و او را مينگريستند ،ميستودند ،مباهات ميکردند ،به! بهبهبه! به! بهبهبه،
عالي است! عرب چنين مردي به خود نديده است! و مرد همچنان :اي مردم! از
ميان شما ...؟ پيام مرا  ...رنج مرا...
و تاريخ همچنان از دور مينگريست و با لبخند پنهاني و تلخش ميگريست و
زير لب به درد ميگفت:
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ميپيچيد ،صدايش گرفته بود و چهرهاش خسته و شكسته شده بود و قومش،
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«پيغمبري اولوالعزم ،صاحب کتاب و رسالت! و در ميان انبوه امتش اينچنين
غريب! در ميان انبوه قومش اينچنين بيگانه ،در انبوه خاندان و عشيرهاش اينچنين
تنها! و در ميان گرمترين و متعصبترين مؤمنانش اينچنين مجهول!
پيامبري معجزهاش کتاب و امتش امي! شترداران داللپيشه سازندگان گور
براي دفن زنده دختران خويش! که يعني حميت ،يعني غيرت،
ناگهان!

گامهاي کنجكاو و مرتعشي نزديك آمد ،تندتر کرد ،به ميان صف مهاجران و
انصار آمد ،جلوتر آمد ،در صف مقدم ياران ،يك قدم جلوتر ،به طرف جلو خم
شد... ،
چه ميبينم؟ اين کيست؟ اين مسافر کيست؟ اين عرب نيست ،چهرهاش به
روشنايي سپيده است ،پيشانيش باز ،سيمايش غبار راه گرفته ،چشمانش رنگ
برگشته ،خسته ،کوفته ،تشنه ،بيتاب  ...پيداست که از سفري دور ميآيد ،پيداست
که سالها آواره بوده است  ...پيداست که از کويري سوخته ميرسد.
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اِ ،اين چهره را ميشناسم! او را ديدهام  ...اين همان  ...در کنار آن آتشكده ...
ها  ...در آن کليسا  ...که از پنجره ناگهان بيرون پريد...
اِ  ...اين سلمان است
و بعد سلمان ماند ،در نخستين ديدار ايمان آورد و ديگر تا پايان عمر آرام
گرفت و «سلمان منا» شد و صاحب سر «پيام آور» شد و محمد با او ،خود را در
انبوه مهاجران و انصار ،آن کوه سنگيني را که بر سينهاش آوار شده بود سبكتر
احساس ميکرد چه ،سلمان بخشي از آن را خود بر دوش جانش گرفت ،هرگاه

ميکرد ،در گفتگوي با او فرياد ميزد و آسوده ميشد
اما ،اما علي جز چاههاي پيرامون مدينه ،چاههاي نخلستانها صاحبسري
نداشت ،اگر ميداشت چرا سر در حلقوم چاه برد؟ چرا از شهر و خانه و
خانوادهاش به نخلستانها پناه برد؟ چرا تنها بنالد؟ چرا دردهاي بيرحم و سنگينش
را ناچار بايد در چاه ريزد؟ اينها جز بخاطر آن است که علي تنها است؟ در ميان
شيعيانش نيز تنها است؟ علي از محمد تنهاتر است!

علي از خدا نيز تنهاتر

است
خدا براي تنهاييش آدم را آفريد،
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محمد سلمان را يافت،

اما

 ،اما علي تا پايان حياتش تنها ماند .از

ميان خيل شيعيانش جز چاههاي پيرامون مدينه کسي نداشت.
اما در زندگي دشوار و دردناك اين تنهاي بزرگ شبي حادثهاي رخ داد :
شبي ،از آن شبهاي سنگين و خفقانآوري که ماه در نخلستانهاي حومه شهر
چشم براه علي بود و همه جا ،در زير سايههاي نخلها و بيراههها و کناره ديوار
باغها و لبه چاهها در پي اين همدرد آشناي خويش ميگشت و علي را که
همچون خود او همواره تنها است نمييافت.

آسمان ،با آنهمه شكوه و بلندي و زيبايي تنهاي تنها مانده است ،تنهاي تنها
سرميزند ،تنهاي تنها اين صحراي ساکت و بيدرد را در مينوردد و تنهاي تنها در
پس کوهي ،غرق حسرت و نوميدي و بيکسي سر در آغوش عزلت دردناك
خويش ميبرد و خاموش ميگردد ،او که مهتابش آسمان و زمين را هر شب در
دامن حرير سپيد خويش ميگيرد و چشمه آفرينش را در چشمه کفآلود انوار
سپيد و پاکش شستشو ميدهد و زنگار پليد شب را از سر و روي آن ميزدايد ،او
که چشمهاي خزندگان خاك همه به بلندي و شكوه و زيبايي و پاکي و مهرباني
ميستايندش ،او که ستارگان با چشمهايي که از شادي ديدار وي برق ميزنند
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ماه اين تنهاي آسمان ،تنهاي زمين را ميجست و نمييافت ،او که در سينه
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همواره در پيرامونش منتشرند ،همواره در پي او روانند و همواره به او وفادارند،
هرگاه که از گوشه آسمان سرميزند پيدا ميشوند و او را همه جا بدرقه ميکنند
و و هرگاه در گوشه ديگر افق به کنجي ميخزد و غروب ميکند آنها نيز از پهنه
آسمان پراکنده ميشوند و چنان به او دلبستهاند که هرگز ديدار خورشيد مغرور و
وحشي و سوزنده و غضبناك را تحمل نميکنند و يك لحظه دست از دامن ماه
برنميدارند ،آري ،همين ماه ،در انبوه ستارگان ،در برابر ميليونها چشم ستايشگري
که از زمين به او خيره ماندهاند تنها است .سرد و خاموش و پريدهرنگ و نوميد

شادي و افتخاري که از قرابت خاصش با ماه ،از چهره درخشانش آشكار است،
شاعران را بر آن داشته که وي را سلمان ماه ،يار تنهايي ماه و خويشاوند آشناي
ماه پندارند ،او را مشتري ماه بنامند و اين درست است ،او مشتري ماه است اما
کيست که ماه را بشناسد و در چهره او ،در رنگ چهره او ،در رفتار او و در طلوع
و غروب او تنهايي سرد و اندوه عميق و ساکتي را نخواند؟ آرامش سرد ،يقين
سياهي از سر نوميدي و آسايش غمآلودي را که از سيماي او ميتراود احساس
نكند؟ در نوازشهاي مهتاب اين سردي و اين آرامش را بر روي پوست دستها و
گونهها و پيشاني و پرده چشمهاي خيره مانده به مهتابش لمس نكند؟ کيست که
بگويد ماه در کوير کبود و بيكرانه آسمان تنها نيست؟ در انبوه هزاران ستارهاي
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ميآيد و ميرود و همواره چنين بوده است ،مشتري به او بسيار نزديك است،
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که او را همواره در ميان گرفتهاند و هميشه در پيش روانند غريب نيست؟ کو
آشناي ماه؟ کو خويشاوند ماه؟
اما ماه يك همدرد آشنايي دارد ،با او از يك نژاد نيست ،با او همخانه نيست،
هر کدام از آن ديگري هستند ،دو بيگانهاند اما دو بيگانه همدرد و ميدانيم که
«دو بيگانه همدرد از دو خويش بيدرد يا ناهمدرد با هم خويشاوندترند» .چقدر
اين شعر شهريار هيجان دارد! خطاب به نيما يوشيج ،شاعري که زبانش با زبان و،
سبكش با سبك شهريار بيگانه است ،او کهنهسراست و اين نوسرا ،او از

ديگري ،هر کدام در صف ديگري ،دو صف مقابل و متخاصم و متناقض با
ديگري اما ،اين دو بيگانه ،هر دو در يك درد ميگدازند ،در جان هردو يك
آتش افتاده و هر دو را يك شعله ميسوزد
نيما غم دل گو که غريبانه بگرييم

سر پيش هم آريم و دو بيگانه بگرييم

...
چه ،به قول سعدي دوران آشنا نزديكند و نزديكان ناآشنا دور
و بقول شرح تعرف بخاري در تصوف :در راه عشق مسأله قرب و بعد نيست
...
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آذربايجان است و اين از رشت ،دو چهره درخشان اما هر کدام از آن دنياي
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و من ،از اينجا است که در ميان صدها تعريفي که متفكران و جامعهشناسان و
سياستمداران درباره مليت کردهاند تنها و تنها اين تعريف يك نويسنده خوشفهم
و صاحبدل و عميق را ميپسندم که ميگويد:
«ملت مجموعه افرادي است که درد مشترکي احساس ميکنند» و اين را من
خود بارها در زندگي سياسيام تجربه کردهام و حقيقت آنرا با همه روح و انديشه
و عاطفهام به روشني و گيرايي شگفتي احساس نمودهام ،چه بسيار سياهان،
اعراب ،آفريقاييان ،دانشجوياني از امريكاي التين ،يك فرانسوي که غرق شد،

هندوچيني ... ،را که گاه به سختي با هم سخن ميگفتيم ،با خود همزبان و
هموطن مييافتهام و چه هزاران و صدهاهزاران فارسي زبان ساکن ايران و شهر و
محله و همكار و همدين خود را بيگانه بيگانه ميديدهام که نه زبانمان يكي است
و نه دينمان و نه نژادمان و نه وطنمان و اينجا است که سخن مولوي چقدر درست
مينمايد که:
«اي بسا هندو و ترك همزبان

وي بسا دو ترك چون بيگانگان»!

و چه بسا ملتهاي بزرگي در تاريخ که از دوتن پديد آمدهاند!
بگذريم
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يك سوئدي که در زندان شناختمش که فراموشش کردهام ،يك ويتنامي،
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و ماه ،اين مسافر تنها ،آواره دشتهاي خاموش و خلوت آسمان ،آن شب ،در
نخلستانهاي ساکت پيرامون مدينه چشم براه علي بود ،اين زنداني تنهاي خاك،
مهتاب پرشكوه و بلند و زيباي زمين ،اين در انبوه شيعيانش مجهول تا مگر
همچون هر شب از شهر پليد و از غوغاي زشت نفيرها و خورخورهاي مردمي که
در پستوي خانههاي تنگ و تاريكشان خسبيدهاند و در خواب نيز آنچه ميبينند،
همچون بيداري يا مناظر بوناك و نفرتآلود و گنديده شكمشان است و يا
زيرشكمشان 3ـ خود را نجات دهد و به دامن مهربان و پاك آشناي خود مهتاب

گيرند و از چشم بيگانهها و بيهودهها پوشيده دارند آهسته و آرام و آسوده شب را
و ساعتهايي از شب را با تنها يار محرم و صاحبسر و شيعه خاص و عليشناس
خويش ،چاه ،گفتگو کند ،سر پيش او آورد و آزادانه بگريد ،بار سنگين غمها و
دردها و حرفها را که بر سر دلش افتاده است و بيتابش کرده است سبكتر سازد
و همچون مرغي چينهدان پررنجش را در حلقوم چاه ،که همچون جوجه

. 3از اينكه عفت قلم را بر خالف شيوه معمول خويش رعايت نكرد عذر مي خواهم ،اوقاتم خيلي تلخ است،
نمي دانيد چه حالي دارم ،اگر مي بوديد و مي ديديد توقع ادب و نزاکت از من نداشتيد و هر چه از دهنم بيرون مي
آيد بر من مي بخشيديد .گذشته از اين خوانندگان عزيز حديث پيغمبر را شنيده اند که ال حیاء فی الدین (در دين
شرم و حيا نيست) ،اين هم دين من است ،سخن از دين من است.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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گرسنهاي بروي او دهان گشوده است خالي کند و با «تكانده حوصلهاش» 3باز به
شهر برگردد ،شهري که دوست و دشمن باز مشتها و کيسهها و دامنهاشان را
پر از دانههاي درد کردهاند تا پيش او بريزند و او همه را برچيند...
آري ،چنين است!

علي (ع) چنين زندگي ميکند اين «زندگي» علي (ع)

بوده است!...
سايه مردي از دروازه شهر بخواب رفته در سينه حرات سوخته و مرگزده
پيدا ميشود ،با گامهاي محتاطانه و وقار هميشگي پيش ميآيد ،سر در گريبان

خاموشش عقدههاي انباشته دردها و حرفها و فريادها و خشمها و کينهها براي
بيرون ريختن و منفجر شدن و صيحه برکشيدن و ناليدن بيقراري ميکنند ،ابروان
و چشمها و پيشانيش در چنگهاي نيرومند و غضبآلود صدها خاطره دردناك و
مجروح بهم فشرده شدهاند و چين خوردهاند ،اما مرد سراسيمه است ،در هر گامي
با هراس برميگردد و به پشت سرش مينگرد و دروازه شهر و راههايي را که از

. 3حوصله به معني همان چينه دان است.
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شهر تا آنجا که او هست به دنبال وي کشيده شدهاند به دقت تماشا ميکند ،هر
چندگام يكبار سراسيمه پيرامونش را ميپايد ،از چه ميترسد؟
اين سايه ،علي است ،مردي که دالوري و بيباکي همواره در آغوش
مهيبترين مخاطرات ،در بحبوحه خونينترين و مرگبارترين نبردها و در زير
باران تير و شمشير صفهاي انبوه هزاران دشمن بخون تشنه ،خود را به سايه او
ميکشانند و به زير دامن او پناه ميبرند و پنهان ميشوند و از هراس به قبضه
شمشير دودم و پشت سپر استوار و لجوج او ميآويزند ،شجاعت همواره در پناه

از چه ميترسد؟ چرا چنين سراسيمه است ،آنكه در صحنههاي مرگبار جنگها
که از خون پوشيده است و با سرها و دستهاو مغزها و شمشيرهاي خونآلود
شكسته و تيرهاي از پهلو و سينه فروافتاده فرش شده است ،همچون شيري
خشمگين خود را بر انبوه خصم ميزند و همچون تندبادي در صحراي مرگ و
هول ميوزد ،علي که در آغاز جنگ مخوف جمل به فرزندش چنين پند ميدهد
که:
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«کوهها بجنبند و تو مجنب! دندانهايت را بخشم برهم بفشار ،تا فرق سرت در
دم شمشيري که فرو ميآيد مقاومت کند ،نگاههايت را به دوردستترين نقاط
سپاه دشمن بفرست ،صفهاي نزديك را مبين و نقاط خطر را ناديده انگار!» ...
علي از مرگ ميترسد؟ او به فرزندش آموخته است که« :همچون گردنبندي
بر گردن دختري جوان ،مرگ براي مرد زيباست» .چه شورانگيز و جانبخش است
«اينجا نبودن»! هنگاميكه تيغه پوالدين شمشيري که تيز کرده بودند و به زهر
آغشته بودند ،در حاليكه ذرات خونين مغزش بدان چسبيده بود از فرقش کشيده

نيرومند و خشني که همواره قلبش را ميفشرد رهايش کرد و نخستين بار از جان
فرياد کشيد که« :به پروردگار کعبه سوگند نجات يافتم» .او از چنين پنجهاي که
از درون به خفقانش کشيده است و در تنهايي به فغانش آورده مينالد و شيعيانش
بر زخم سرش ميگريند؟!!
علي از فقر ميترسد؟ علي به فقر شكوه و افتخار بخشيده است؛ به فقر غنا و
استفنا داده است .روحي را که در زيستن نميگنجد ،دلي را که از اين دنيا بزرگتر
است چه چيز در زندگي و در جهان هست تا به دردش آورد؟
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از دشمنيها و دشنامها ميهراسد؟ زوزه سگان چگونه مهتاب را پريشان
ميتواند کرد؟ اتهام؟ دامان دريا را لعاب کدام پوزهاي ميتواند آلود؟ هر چند
همه سنگها را بسته باشند و همه سگهاي ولگرد مزبلهها و همه سگهاي هار شده
و همه سگهاي قالده بسته صاحبدار نواله خورده تازي را که نگهبان خانهاي،
قصري ،گلهاي هستند و دو مرد که روي در روي هم ميجنگند به زير دست و پا
ميخزند و رضايت ارباب را و چربي تكه را و از آن ته ماندههاي سفره را
سروصداها راه مياندازد و پاچه را دنداني ميگيرند و با «چخي» ميگريزند و با

«آنگاه که من نباشم ،شكمگنده گلوگشادي شما را واميدارد که به من تهمت
زنيد و دشنام دهيد .دشنامم دهيد که براي من زکات است و براي شما نجات!»
و اکنون ،اين مرد ،تنها در اين صحرا چرا چنين هراسان و نگران است؟ چرا
چنين سراسيمه به اطراف مينگرد؟ چرا؟
علي از چه ميترسد؟
علي از چه ميترسد؟ علي چرا مينالد؟
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اين دو پرسشي است که همواره در تاريخ مطرح است و با شگفتي از آن
سخن ميگويند و دريغا که شيعيان علي نيز هيچكدام آنرا ندانستهاند ،هيچكدام.
توجيه و تفسير برخي از علماي بزرگ شيعه نيز چنان زشت است و سطحي که
من از يادآوريش نفرت دارم ،غالباً شيعيان ميگويند علي از اينكه حقش را در
خالفت غصب کردند و محرومش کردند ناله ميکند!! واي که اين سخن از زبان
شيعيان شنيدنش براي علي چه دردآور است!!
علي از چه ميترسد؟

علي در طول چهارده قرن چشم براه شيعهاي است که بدين سئوال پاسخ
گوشد و هنوز نيافته است.
شيعه خاص علي ،صاحب سر علي کسي است که اين دو را بداند.
اما آن شب ،آن شب بزرگ.
علي و کميل  ...کميل
نه ،علي و همام! اين بهتر است
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چقدر علي ابا کرد ،چقدر کوشيد تا دردهايش را که تنها دل عظيم او تاب
کشيدنش را داشت خود نگاه دارد اما همام رها نكرد؛ چه ميكشيد علي؟
صحابي *...در انبوه شيعيان *...بو برده است که در پس اين پيشاني آرام چه
طغيانها است ،در دل اين شير شمشيرزن مجاهد چه نيازها و دردها است؟ دندان
آشنايي بر جان پنهان و رنجور علي يافته و نهاده است و آن را به غيظ دوست
داشتن ميفشرد و علي که رنجش از فرو خوردن درد و خاموش ناليدن و نگفتن و
مجهول ماندن است بر جان صحابيش بيمناك است .او نه همچون خلق تنها تا

آنجا تحمل کند که سنگ را ميشكند؟ همام توانايي شناختن دارد تاب
کشيدنش را ندارد .اما رها نكرد ،گفت:
«و از عالئم مؤمن آرامش و اندوه است»! اندوه؟ نه ،آرامش؟ نه ،اندوه و
آرامش .روحي که در درد پخته شود آرام ميگيرد .احساسي که در هيچ
گوشهاي از هستي آرام نميتواند يافت ،آرام ميگيرد .کسي که ميداند کسي...
ميداند کسي از راه نخواهد رسيد به يقين ميرسد .غم هنگامي بيآرامت ميکند
که دلواپس شادي هم باشي آرامش غمگين! سكوت بر سر فرياد .سكونت گرفتن
در طوفان! همام آن را با همه سنگينيش يافت ،صيحهاي زد و مرد
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Conscience par soi, en soi
آشنا! يعني همخانه «من» در ديار «تنهايي» ،هم ميهن من در سرزمين غربت.
و من چه بسيار و چه بسيار تشنه و بيتاب تاريخ را و زمين را همه ميگشتم و
ميتاختم در جستجوي چهرهاي که در آن خطي از آشنايي بخوانم ،دريافتن
چشمي که در آن برقي از آشنايي ببينم و در شنيدن سخني که از آن بوي آشنايي
استشمام کنم و يافتم .سقراط را يافتم و بودا را و همه نويسندگان ناشناس
اوپانيشادها را و سرايندگان ودا و…* آن شاعر گمنام داغدار را که در سايه

آشور به يغما بردهاند نوحه ميسرايد و من همه شب ،هنگامي که جهان از قيل و
قالهاي زشت و روزمرهاش لب فرو ميبندد ،نالههاي گريهآلودش را ميشنوم و
سرودهاي غمگينش را و،
پرومته را که به جرم ربودن آتش از آسمان ،و بخشيدن آن به انسان ،زنداني
تنهايي شد و همدم کرکس جگرخوار و گرفتار وحشيان سكا و غريب
کوهستانهاي سرد و سنگ قفقاز! کسي که چشمان آبي و زالل همه رودهاي
پاك جهان بر تنهاييش ميگريند و اطلس ،برادر پرومته که بار سنگين زمين را بر
دوشش افكندهاند و او تا جاويد در زير فشار آن بايد صبر کند .و تميس مادر
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خوب پرومته و ايو که مغضوب زئوس کينهتوز است و محكوم که تا ابد بر روي
زمين تنها و آواره بگردد و تنها او است که پرومته را در تنهايي عظيم و سنگينش
تسليت ميدهد و
عينالقضاه که آتش همه حريقها و آتشفشانها را در قلب جوان کوچكش
نگاه داشته بود و در سي و سه سالگي قرباني ارواح زمستاني و دلهاي نمرودي
گشت و شمع آجينش کردند و او را از خويش خالصي دادند و متوليان سعادت
و نظم و آرامش و يقين و سهامداران شرکت عقل و دين را از او که سنگيني

نبود.

و ابوالعالء معري را ،بيناي دردمند و هوشيار و دالوري که در سه زندان

سياه ماند و مرد :زندان کوري و زندان بدبيني و تلخانديشي و زندان…* روح
عظيم و بيقراري که در هيچ قالبي آرام نگرفت و از آن تكفيرش کردند که دين
ندارد.
و اين خود يكي از عالئم ايمانش ،تنهاي بيپناه و بيپايگاهي در حكومت
سنت و خالفت جهانگير و عصر تعصب و استبداد ديني که بر سر روزگاري که
نگاهبان مسلح و بيرحم دين دولتي بود فرياد ميزد:
دينٍ و آخر دين ال عقل له

اثنان اهل االرض ذوعقلٍ بال
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(اهل زمين دو جورند يا عقل دارند و دين دارند يا دين دارند و عقل ندارند!)
وقتي ابوهريره و…* را با ابوالعالء و…* ميسنجم ميبينم که چقدر اين
حرف راست است .هميشه همگويي همينطور است .ديندار متوسط وجود ندارد.
يا اکثريتي که…* و اين نه حرف من که اعالم…* است که «اکثر
اهلالجنه…*» و انگشت شماراني که…* «مخروط فرهنگي» من همين را ثابت
ميکند .قاعده مخروط هر جامعه و دورهاي کاالنعام و گاه بل هم اضلاند و
مذهبي ،باالتر از آنها عقال و روشنفكران غالباً سست مذهب يا ال مذهب و در آن

و دوست صاحبدل و عزيزم لو شاعر شوريده آزاد از همه بايستنهاي ابلهانه
مردم روزگار .انساني که زيبا مينگريست و زيبا ميفهميد و زيبا حس ميکرد و
همچون نيلوفر زيبا زيست و همچون شبنم زيبا مرد.
شبي که همچون شبهاي ديگرش ،لب خاموش و دل بسته به غوغاي دل
خويش و روح را از غبار زمين به شراب شسته و دل را از جرم زندگي به شوق
زدوده ،پاك و سبك ،همچون اثير ،در خلوت شب ميرفت و موجهاي مرموز
غيبي همچون قاصدکش ميبرد و از سايه روشن مهتابي که بر دلش ميتابيد و تا
دورترين افقهاي خيالانگيز جانش را روشن ميساخت ،گذر ميکرد و درختان
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جنگلهاي…* که همه او را خوب ميشناختند و او با هر شاخ و هر برگ ،هر
بوته تنها و هر پرنده عاشق آشنايي داشت از دو سويش به سالم و مهرباني
ميگذشتند و شب و مهتاب و سكوت و سواد محرم و آرام جنگل ،اين «زنده
بيدار» بگريخته از شب منفور و چرکين شهر مورچگان که اکنون خسته از حرص
و تالش انبار کردن در النههاي تنگ و خفهشان خفتهاند ،در آغوش پاك و پر از
تپش و رويششان ميگرفتند و او غرقه در جذبههاي دل خويش ميرفت تا شب را
در گوشهاي از جنگل ،بر صخرهاي که در آن با مهتاب وعده ديدار داشت

ناگهان به کنار رودخانهاي رسيد .ديد که ماه در رود شنا ميکند! با تني عريان
به رنگ دوست داشتن! آري ،تن ميشويد و بر چهره رود چين ميافكند و اينك
صداي شستشوي اندام او در سكوت شب« ،بانگ آب»! لحظهاي در او خيره
ميشود ،مينگرد و به نگريستن ادامه ميدهد ،بيتاب ميشود ،ناگهان همچون
يك پاره شوق ،ميپرد و خود را بر روي ماه ميافكند ،تن عريان او را در آغوش
ميفشرد و ميفشرد و ميفشرد ،آنچنان سخت ،آنچنان جنونآميز  ...تا  ...جان
ميدهد.
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لحظهاي بعد ،آرام و سيراب وصال ،در آغوش مهتاب ،تن رها کرده بر بستر
آب !
و اينچنين ميميرد.
چنين ايدهآلي است که ارزش آنرا دارد که فرد زندگي و حتي هستي خويش
را فدا کند زيرا منطقاً آنچه فدا ميشود بايد در ارزش کمتر بيارزد از آنچه فداي
آن شده است و گرنه «لذت بردن و ماندن خويش را نابود کن تا ديگران بمانند و
لذت ببرند» دعوتي است که فقط آدمهاي ساده «احساساتي» و «دوست داشتني» و

تلقين و تجليل و موسيقي و شعر و سخنراني غالباً در محاسبه اشتباه ميکنند،
خودخواهي آنها را واميدارد که خود را نابود کنند تا قبرشان گلباران شود!
سارتر هميشه ناله دارد که چرا اگزيستانسياليسم و فلسفه «جهان پوچي» او
موجي را در نسل جديد پديد آورده است که بيش از همه «شهرباني و
سازمانهاي مبارزه با اماکن فساد و مواد مخدره» آن را با وحشت و خشم حس
کردهاست در حاليكه خود سارتر نمونه درخشاني از يك انسان مسئول و فداکار و
مبارز و مثبت است .مردي است که براي نجات الجزاير زندگيش را بارها به خطر
افكند و حياتش را در گرو آزادي ملتهاي اسير است و «دشمن ستمگر و يار
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ستمديده» است و مثالي از يك روح حقيقتپرست و مؤمن و معتقد به هدف .اين
تناقض ميان او و امتش را که بر خود وي نيز مجهول است و از آن سخت رنجور،
من در خود او کشف کردهام .اين تناقض انعكاسي از تناقض ميان «فلسفه» و
«فطرت» سارتر است .سارتر به اگزيستانسياليسم معتقد است اما اگزيستانسياليست
نيست .آنچنانكه مارکس خود فرياد ميزد« :من مارکسيست نيستم» و آنچنانكه
هر کس علي را خوب ميشناسد ميداند که علي شيعه نيست

يك شيعه به

ابوبكر بيعت نميکند .در حكومت عمر ساکت نمينشيند و حتي در جنگ

که مردي چون عمار رهبر آن است با تمام قدرتش دفاع نميکند و دو فرزندش
حسن و حسين را بر در خانه عثمان به نگهباني و حفظ جان عثمان و حتي شمشير
کشيدن بر روي مهاجمين نميگمارد .فرزند ابوبكر را پست حساسي چون
حكومت مصر نميدهد و حتي از شدت احساس و محبت او را فرزند خود
نميخواند…* ازدواج نميکند…* دختر نميدهد ،در شوراي قالبي عمر
شرکت نميجويد و با اينكه خود کاتب وحي است و قرآن را از آغاز نزول وحي
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و آغاز بلوغ خويش کلمه به کلمه از شخص پيغمبر گرفته و فهميده ،و با اينكه
پس از عثمان خود به خالفت رسيده و خود قرآن را تنظيم کرده است قرآن
عثمان را تأييد نميکند 3و اينها همه دليل روشني است بر اين که علي شيعه
نيست ،چه اگر شيعي ميبود علي نبود ،چه ميگويم؟ اسالم نبود .بر سر نماز
ابوبكر آنقدر در مدينه کشمكش بر پاميساخت و آنقدر مسلمانان را به جان هم
ميانداخت تا ابوسفيان ـ به قول خودش ـ «مدينه را از پياده و سوار پرکند» و بر
سر خالفت عمر و عثمان اختالفي راه ميافتاد که ايران زخمخورده و مصر و روم

ضعيفي را به نام مدينه و معبد بيدفاع و گمنامي را به نام کعبه و نام نوظهوري را
به نام اسالم از نقشه جغرافياي عالم و خاطره تاريخ بنيآدم براي هميشه محو کنند
صحبت سارتر بود که اگزيستانسياليست نيست .آنچنان که نيچه نيز نيهيليست
نبود .در فلسفه رحم را ناشي از ضعف ميدانست و ياري ضعيف را خيانت به حق

. 3اگر همه آنها را به محافظه کاري و مصلحت انديشي و يا جبر و زور و ضعف قدرت علي تأويل کنيم اين
يكي را نمي توانيم زيرا اوالً علي اکنون خليفه است و ثانياً مهمتر از همه موضوع قرآن است و در چه شرايطي ممكن
است مردي چون علي حاضر شود قرآني را که درست نمي شناسد تأييد کند و يا حتي بر آن ساکت باشد يك کلمه
يا يك جا تحريفي يا نقصي مي ديد با همه نيرو آن را محكوم مي ساخت و آن را همچنان که عثمان کرد و همه
نسخه هاي مختلف قرآن را در هر جا بود سوزاند ،مي سوزاند
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که حق يعني قدرت و بنابر اين ضعيف يعني باطل .بايد او را کشت نه اينكه نگاه
داشت و با اينكه خود پيامبر مذهب قساوت و زورپرستي است ،جانش را بر سر
دفاع از اسب ضعيف يك گاري که افتاده بود و در زير شالقهاي گاريچي
سنگدل بيدفاع مانده بود فدا کرد!
نفاقها و رياهاي معكوس را نميشناسيم .قاعدتاً «عادت کردهايم خوب نمود
بد بود را منافق يا رياکار بدانيم .گاه برخي برعكساند .بد نمود خوب بودند،
مؤمن کافر نمايند .منافقاني اين چنين از مؤمنان و رياکاراني چنين از صديقان

خدا نيست بلكه مالکي براي خوب و بد نيست .هر که هر کاري را به ميل خود
کرد و خيال کرد خوب است ،خوب است چون اصلي نيست که هر عملي را با
آن بسنجيم و خوب و بدش را تعيين کنيم .چنين اعتقادي جبراً و طبيعتاً به دم
غنيمتي و لذتجويي و حفظ خود منجر ميشود و سارتر درست به نفي خود
براي حفظ اصول جاويد انساني و رنج خود براي آسايش ديگران و حتي به ايثار
رسيده است! به جايي که هيچيك از پيروان او يك گام با او نميآيند .پيغمبري
که با امتش بيگانه است .در جمعيتش تنها است !
چرا؟
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يكي از استادان من که سابقه آخوندي داشت اما سخت نوانديش شده بود
ميگفت« :من از همه شماها فرنگيتر فكر ميکنم و از همه فرنگيها با کهنگي و
سنتگرايي مخالفترم .حتي دهها دليل علمي و منطقي ميتوانم آورد که
اروپايي خوب غذا ميخورد و خوب غذا را ميشناسد اما فقط از ديزي لذت
ميبرم .فكرم دگرگون شده است اما ذائقهام فرقي نكرده است .فكر از راهي
ديگر و ذائقه از راهي ديگر تغيير ميکند .زيرا فكر در شرايطي ديگر و ذائقه در
شرايطي ديگر پرورش مييابد .وانگهي فكر زود و گاه ناگهاني منقلب ميشود اما

من مردي بزرگ و دانشمند و متفكر را ميشناسم که سي و هفت سال پيش
نخستين کسي بود که در متعصبترين محيطهاي مذهبي و سنتي مملكت يكتنه
عليه حجاب قد علم کرد و تمام حيثيت معنوي و علمي و مذهبي حماسي که
داشت در گرو آزادي زن از قيد حجاب نهاد و در اولين مجلسي که به نشانه «رفع
حجاب» تشكيل شد اولين سخنراني را عليه حجاب کرد و حتي جانش را خطر
کرد .اما سي و چندسال بعد از آن ،در دورهاي که زن روز ايران براي محروميت
حقوقي و عقبماندگي اجتماعي و اسارت زنهاي سوييس اشك ميريزد و زنان
ما که ديروز چادر و چاقچور و پيچه را برداشتند امروز از حالت املي و قيد و
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بندي که داشتن شورت و پستانبند به آنها ميدهد رنج ميبرند و دامنهاي
مفقوده ميكرو ميكرو مينيژوپ را در تن خود دامن ماکسيژوپ احساس
ميکنند ،يك روز خدمتشان رسيده بوديم و ايشان که دوفرزند خردسال داشتند
يكي دختري شش هفت ساله به نام فاطمه و ديگري پسري چهار پنج ساله بنام
تقي در جواب احوالپرسي ما شاگردانش که پسر بوديم فرمود« :همشيره تقي
کسالت پيدا کرده است»!
رفتار اجتماعي آدمي تابع روح و احساس او است که زاده محيط اخالقي و

و مطالعه و شناخت و علم و تحوالت ناگهاني .و سارتر که در فلسفه به
اگزيستانسياليسم بيخدا رسيده است و ماديت صرف ،در روح و احساس يك
مجاهد مؤمن و پرستنده است؛ اين «استنباط من» در اينجا نيست« ،اعتراف خود او»
در «کلمات» است که خودنگاري وي است
je ne relève que de strogoff et de parveillan qui ne
relevant que du Dieu , tandis que je ne crois pas en Dieu
(من ساخته و پرداخته هيچكس نيستم جز استروگف و پارويان که ساخته و
پرداخته هيچكس نيستند جز خدا ،در حاليكه من به خدا معتقد نيستم)
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اين با حرف اگزيستانسياليستها يكي نيست .نميگويم خدا فقط وجود به انسان
بخشيده است و او خود ماهيتش را ميسازد .نه ،خدا حيواني به نام انسان ساخته
است و چگونه ميتواند بيماهيت باشد؟ از انسان بعنوان يك «وجود »يك «بود»
مشخص و معلوم سخن گفتن ناشيانه است .انسان «بودن» نيست« ،شدن» است
بقول هايدگر« ،طرح» است .در اين شدن «ماهيت»هاي خدادادهاش را از «وجود»
خود ميزدايد و خود ماهيتي به دست خويش ميسازد تا آنجا که ميشود
«وجود»ي که ديگر هيچ ماهيتي ناخودآگاه ندارد .هرچه هست کار خود او است.

که به خودآگاهي ميرسد راست مينمايد و اگزيستانسياليسم آغاز ميشود.
ميگويند ابنرشد و سن توماس داکن و ديگر متأثران فلسفه بوعلي اين سخن
او را که ميگويد« :وجود براي جوهر عرض است» (در تعبيري مانند :گل مريم
موجود است که درست شبيه اين اسناد است« :گل مريم پنج پر است»« .وجود»
در اسناد اولي همان جايگاه را دارد که پنجپر در دومي .يعني صفت است ،ماهيت
است ،محمول است براي جوهر :گل مريم).
از اينجا اين فكر به ذهن ميآيد که شايد ماهيت بر وجود مقدم است .من
نميخواهم اينجا بحث فلسفي کنم ،کار ديگري دارم .ميگويد حرف بوعلي را
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آنان بد فهميدهاند و او نظرش چيز ديگري است .اين حرفها يعني چه؟ ماهيت يا
جوهر يا ذهنيت يا مجرد ،قبل از تحقق وجودي يافتن نيز وجود دارند .چقدر
هوشيارانه است اين حرف ميرفندرسكي که ذهنيت نيز خود عينيت است منتهي
عيني بر گونه ديگر.
آري ،دانستم چه ميگفتم؟
ميگفتم چگونه هر چه بيشتر در زمين ميماندم کمتر با آن خو ميگرفتم .رنج
آب و نان و جامه و خانه هرچه کمتر ميشد رنجورتر ميشدم ،تشنهتر ميشدم،

احتياجي برايم الاقل بفريبي الاقل چند روزي هدفي شود« .دلم از عشق و از کينه
پاك بود اما نميدانم چرا اينچنين غمگين بود»3؟ و هر شب غمگينتر:
مغرب مرا از زمين و از مردم بيرون ميبرد و به *...و شب مرا در *...

3

.از شعر کلرود در اندوه اسرارآميز ارنست همينگوي نويسنده مشهور و محبوب و ثروتمند که هر چي در

زندگي موفق تر مي شد اين غم ناشناس ،که هر چه بيشتر تسخيرش مي کرد ،برايش مجهول تر مي شد .او را بيشتر
آزار مي داد تا به زانويش آورد و او را کشت.
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کتاب و هنر پناهگاهم بود .در سيماي دانش و زيبايي آشنايي مرموزي با آن
خويشتن زالل و سرکشم که هيچگاه به زندگي کردن تن نميداد و لحظهاي با
زمين دل نميبست ميخواندم و اين مرا اميد گونهاي ميداد که اندکي آرامم
ميکرد .اما آرامشي نه از آنگونه که دارو و شفا ميدهند ،آرامشي که افيون و
شراب ميسازند .دانش را ابزاري براي برخورداري نمييافتم .در برابر آن،
احساس زندانياي را داشتم که به در بسته سلولش مينگرد .زيباييها را نه مايهاي
براي لذت بردن و سرگرم «ماندن» ،بلكه  ...نميدانم چه بگويم؟ جاذبه مرموزي

احساس زندانييي را داشتم که نه در گوشه سلولش شطرنج بازي ميکند و
شراب ميخورد

بلكه به پنجره بسته سلولش مينگرد .اين بود که دلم به

«علوم غذايي» نميکشيد ،مگر از اجبار و مصلحت ،روحم را فلسفه و عرفان و
ادبيات و هنر وتاريخ و مذهب سيراب ميکرد .حتي در آن سالها که به خدا معتقد
نبودم ،سالهايي که خداي موروثيم را شكسته بودم و به خداي خويش ،خداي
جهان هنوز نرسيده بودم و اصالً ماوراءالطبيعه را منكر بودم ،عميقترين لذتهايي
که مغز جانم را مينواخت و گرم ميکرد خواندن سرودها و متون نيايشهاي
زيباي اديان بود .در الواح سومري و بابلي و آکادي و در متون اوپانيشادها و اوستا
و ادعيه چينيهاي هزاران سال پيش و حتي نيايشهاي ابتدايي سرخپوستان
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پر از آشنايي و انس و خويشاوندي دل مرا به آنها ميکشاند .در برابر آنها،
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آمريكاي شمالي سخناني مييافتم که جانم را خبر ميکرد و زيبايي و جذبهاي
احساس ميکردم که در آثار برجستهترين نويسندگان رآليست همعصر و همزبان
خودم در زبور داود و کتاب جامعه و سرودهاي اوپانيشاد انديشهها و عاطفههاي
آشنايي ميخواندم که با تارهاي نامريي ادراك و احساسم بازي مأنوس و
خويشاوندي داشت و هرگاه از آنها به شكسپير و بالزاك و گي دوپاسان و بن
جانسون رو ميآوردم حالت کسي را داشتم که از کنار محبوبش برخاسته باشد و
پشت نيمكت مدرسه ،به درس استاد متخصصش گوش بدهد ،از مزرعه و کوه و

دانش مرا هر روز نيرومندتر ميکرد و هرچه نيرومندتر ميشدم خودآگاهتر و
جهانآگاهتر ميشدم .آگاهيم بر طبيعت مرا از زندان طبيعت آزاد ميکرد و با
آگاهيم بر تاريخ ،آزاديم را از چنگش بدر ميبردم و همه رنگها و طرحهايش
را از جوهر خويش ميزدودم و شناخت جامعه بشري ،آشنايي با جامعه خودم،
نژاد و محيط و خاندانم مرا از سلطنت اجتماع و سيطره محيط رهايي ميداد و بر
آنچه رعيتش بودم سلطنت مييافتم و عرفان و مذهب مرا از من به در ميکرد و
هرچه از زير دستهاي نيرومند اين چهار آفريدگار خويش خود را بيشتر نجات
ميدادم بيشتر آفريدگار هر چهار ميشدم و که ميداند که در اين رهاييها چه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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لذتي است! هر بار که يكي از بندهاي اين چهار زندان بزرگ را از دست و پاي
جانم ميبريدم همچون خواجهنصير و بوعلي در خلوت عظيم خويش از شور
پيروزي چرخ ميخوردم و بر تخت سلطنت خويش پلهاي صعود ميکردم و بر
سر هستي فرياد ميکشيدم ،بر دهانه اين تونل خلوت و ساکت و تاريك تاريخ
که انتهايش به سرزمينهاي افسانه ميپيوندد به قدرت و شوق داد ميکشيدم ،بر
روي اين شبكه تارعنكبوت جامعه پيچدرپيچي که مرا همچون مگسي در خود
ميفشرد و ميمكيد فرياد ميکشيدم و سر در حلقوم خويش فروميبردم و بر سر

که اگر از لذتهايي که در اقليم بيمرز تنهاييمان ميبريم آگاه بودند براي بدست
آوردنش شمشير ميکشيدند»!
از تاريك و روشن سحرگاهي که کاروان بشري در فضاي مهگون اساطير به
راه افتاد با آنها همراه شدم و همه دنياي افسانهها و جادوها و اسطورهها را گشتم تا
به مرز تاريخ رسيدم و همه تمدنها و مذهبها و ملتهاي تاريخي راديدم و
شناختم و در همه قرنها با همه زيستم و در همه معبدها نيايش کردم و در همه
مكتبها با حكيمان و عالمان و اديبان و شاعران و هنرمندان همسخن شدم و در
محفل همه پيامبران حضور يافتم و رسيدم به حال ،شرق را گشتم و غرب را
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اين مني که از همه رنگها شسته بود فرياد ميزدم« :کجايند شاهان شاهزادگان!
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گشتم و همگام با انديشه و احساس گام به گام آمدم تا رسيدم به تنهايي ،به
غربت ،به کوير!
انسان گذشته در ناخودآگاهي طبيعي و غريزي خويش آسوده بوده است.
«انسان بدوي» تكهاي ـ البته شريف ـ از طبيعت است« .اراده» داشته است ،قدرت
«انتخاب و اختيار» داشته است ،اما آنچنان که تودههاي آمريكايي و اروپايي در
نظام دموکراسي «دنياي آزاد»! هنگام انتخابات ،ميليونها «آزادي مطلق و بيكرانه»،
ناخودآگاه ،منجر ميشود به شير يا خط يك سكه قلب!

ميکند هر چه را ميخواهد انتخاب ميکند اما هرچه را طبيعت برايش تعيين
ميکند او ميخواهد .در مرحله تعيين شدهاي از عمر ،دو نفر را مجبور ميکند که
هم را بپسندند و به همسري آزادانه و به اختيار خود برگزينند.
به گفته عميق مارتين هايدگر ،هنوز «من» پديد نيامده بود .من از هنگامي به
وجود ميآيد که «انسان خود را مستقالً وجدان ميکند» .قرنهاي طوالني گذشته
است تا «من» در تاريخ پديد آمده است .دورکيم آن را به درستي نشان داده است.
علم انسان به خودش پس از ديگر علوم طرح شده است .انسان آخرين مجهولي
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انسان بدوي اختيار را در خود احساس ميکند اما يك احساس کاذب .خيال
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است که دانش بشري کشف کرده است .کشف؟ نه ،طرح .چنانكه آلكسيس
کارل ،بزرگترين انسانشناس معاصر گفته است هنوز «انسان يك مجهول» است :
«دامنه علم تا دورترين مرزهاي جهان گسترده است اما در راه شناختن انسان
هنوز يك گام برنداشته است» .به قول شاندل« :انسان خود را از همه پديدهاي
جهان کمتر و بدتر ميشناسد و از اين رو است که امروز با اينكه بيش از هميشه
در برابر طبيعت بزرگ مسلح است در فبال خويش سخت بيدفاع مانده است ...
انسان امروز را ديگر نه جهل ،نه طبيعت و نه بيماري خواهد کشت ،بلكه خطري

بهتر از هميشه ميتواند زندگي کند اما کمتر از هميشه ميداند چگونه بايد زندگي
کرد؟ اين است آن شاهزادهاي که ميگفت« :سراپا غرق طال و سالح است اما از
دردي مينالد که درمان ندارد» و من نميدانم که تا انسان را ندانند کيست چگونه
ميتوانند از چيزي سخن بگويند؟
همه چيز در جهان براي بودن آدمي است و درد اين است که بودن ،خود،
براي چيست؟ چه خندهآورند آنها که بودن خويش را در جهان ابزار چيزي
کردهاند که خود ابزار بودن آنها است! و چه بسيارند آدمياني که در اين گردونه
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که تمدن عظيم و مسلح کنوني را تهديد به زوال ميکند خود انسان است» « ...او
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ابلهانه دور ميزنند .داستان اينان داستان خر خراس است که از بامداد تا شامگاه
در حرکت است و در پايان ،درست به همان نقطه ميرسد که آغاز کرده بود!
اين است آن غار افالطونياي که زندگي نام دارد و تنها کساني در آن خوب
و خوش زندگي آرام و سعادتمندانهاي ميتوانند داشت که از بيرون بيخبرند،
پيكي ،پيامي ،صداي آشنايي از آن سو ،آرامش تاريكشان را برنياشفته است .در
اين غار گياه و حيوان و آدمي همخانهاند.
پل والري ميگويد« :براي نخستين بار انسان امروز است که ميداند تمدنش

اين غار تنها انسان است که ميداند با گياه و حيوان همخانه است و سرچشمه همه
رنجهايش در همين آگاهي است .تصادفي نيست که آن «ميوه ممنوع» را که در
بهشت خورد ميوه «درخت بينايي» گفتهاند .ميوهاي که تا از حلقومش فرو رفت
باغ سرسبز و زندگي خوش و آرام و سرشار از لذتش در بهشت ،غربت خاکي پر
از رنج و تنهايي در زمين «گشت»! و اين است معناي بيپايان آن حقيقت جاويدي
که «هبوط آدم» نام دارد و عصيان آدم و چه شباهتي است ميان پرومته و شيطان!
آدمي در اين خانه «دربسته» که با گياه و جاندار سعادتمند همنشين است ،در
کنار «پنجره» ،يك نگاه منتظر است .نگاهي لبريز از رنج و شوق ،در فضاي
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فناپذير است»! و اين بلندترين قلهاي است که فرهنگ بشري فتح کرده است و در
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مهگوني که پيش چشم دارد هر جرقهاي که از صاعقههاي دوردست برميجهد
فضاي درونش را روشن و داغ ميکند و صداي تندري را در دلش ميشنود و
سمفوني خاطرهآميز و سيرابکن باراني که در صحراي ساکت و بيمرز دلش
که کشتزار خاطرههاي بهشتي است باريدن ميگيرد و تمام بودنش همچون
حلقوم تشنهاي در زير بارانهاي اسفندي از لذت مطبوع نوازش آرام ميگيرد.
ناگهان پنجره بسته ميشود و باران خاموش ميگردد .روح از خفقان بيقراري
ميکند و همچون ديوانهاي خشمگين ،در زنجير ،مجروح و دردمند به خود

ميشنود و هواي خفقانآور و ساکت اتاق را از التهاب سرشار ميکند و او
همچون کبكي تنها که آواي آشنايش را از دور شنيده باشد در قفسش ،سراسيمه
از اين سو به آن سو *...هر بار ديواري او را به ديوار مقابل ميراند.
جانور حرکت دارد اما «سر در زمين»! و درخت از زمين سربرکشيده است اما
«پا در خاك» و آدمي جانوري است که همچون درخت رو به آسمان ميرويد.
قامت بلند عصياني است که از پستي اين «دنيا»ي کوتاه به «ماوراء» سربرداشته و او
را بر گونه خيال و آرزويش سرشتهاند تا سقف بشكافد و خود را همچون رازي
از سايه مهتابي ،همچون نگاهي از روزنه ستارهاي*...
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PDF.tarikhema.org

هبوط

از اين تنگناي خفه و تاريك جهاني که از همه سو جانش را تنگ در آغوش
خشن ديوارهايش ميفشرد ،پشم و پيه برنگرفته تا در او سهم روح از تن بيشتر
باشد و بدن ،نه حصاري استوار و ضخيم برگرد يك زنداني ضعيف و زبون ،که
حريري نازك بر اندام دل باشد و از زير پوست جسمش روح مهاجم و طغيانگر و
گدازانش بيرون زند و از وراي اين پوشش سبك و لطيف و شكننده ،آنكه با
پرتو بيتاب شمعي که ساکت ميگريد خود را ديوانهوار به در و ديوار ميزند تا
رها شود ،از چشمي پنهان نمايد.

را بر او افكنده است و او را در خود نگاه داشته است سر ستيز دارد ،گردن عصيان
دارد ،يعني که فرسايش هوا و خاك و فضا و زندگي و اين دنيا را که از همه سو
خود را بر او افكنده است و سنگيني ميکند نپذيرفته است و با تنبلي و ضعف و
خميرمايگي خود را تسليم نكرده است ،يعني خود را با آنچه احاطهاش کرده
است تطبيق نداده است ،يعني که در «قالب طبيعت» نميگنجد ،در اين جهان جا
نيفتاده است ،يعني ميخواهد بشكند ،ببرد ،پاره کند ،بشكافد و درهم ريزد و
پرواز کند ،رها شود.
او درخت طغيان است ،گل نفي است .
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اندامها در او تيغ است ،کشيده است ،يعني که با هرچه هست ،با هر چه خود
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در پاسخ سراسر اين هستي ،سراپا «نه» است .بودن او نبودن جز او است ،او
با «نفي» تدريجي طبيعت وجود خويش را تدريجاً «اثبات» ميکند .او رويه
سكهاي است که رويه ديگرش اين عالم است .به ميزاني که کائنات پوچ و جامد
و کوردل را به نيروي احساس و خالقيت خويش شعور و احساس و آشنايي
ميدهد و پديدههاي ابله عنصري را به اعجاز هنر با خود خويشاوندي ميبخشد،
خود را مي افريند« ،ميشود» .اين است که هنرمند طبيعت را تزيين نميکند،
زيبايي خلق نميکند ،خود را پديد ميآورد ،انسانها همه هنرمندند ،هر کسي به

ابداع ميکند .اين است آن ديالكتيك اعجازگري که هيچكس ...هيچكس از آن
سخن نگفته است و اين است آن «روحي که خدا از خويش در آدمي دميده
است» .آنچه به او آموخته است و آنچه او را مسجود تمام مالئك خدا کرده است
و گناه نخستينش نيز همين است و ميوه ممنوعش نيز همين و تبعيدش به زمين نيز
همين و خويشاونديش با خدا همين و همدستيش با شيطان همين و سرچشمه
کمال اهوراييش و سرمنشأ زاينده رنجش همين ،اگر خدا «ظلوم و جهول»ش
ميخواند از اين است و اگر به بر و بااليش مينگرد و از شوق «تباركاهلل
احسنالخالقين» ميگويد از اين!

داستاني است ،چه بگويم؟!
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ميزان هنري که دارد انسان است و با انكار واقعيت طبيعت ،حقيقت خويش را

PDF.tarikhema.org

هبوط

آن بهشت کجا بود؟
آن ميوه ممنوعه کجا بود؟
چگونه از بهشت به کوير افتاديم؟
نيهيليسم نيچه راست است
بازگشت به ايده مطلق ،من مطلق راست است
من به اتمان ميرسد و اتمان به برهمن.

در ميان غوغاي زندگي ندايي از عمق فطرتم مرا بيامان ندا ميداد که :مشنو!
به هيچ آوازي گوش مده .از ميان بيشمار رنگهاي فريب اين دنيا چشم به هيچ
رنگي جز آبي پاك آسمان ،ندوختم .و شرق و غرب عالم را گشتم و بر سر
رهگذر همه تاريخها ايستادم و همه مذهبها ،همه مكتبها ،همه قهرمانان،
انديشمندان ،پيشوايان و جهان هرچه داشت و زمان هرچه ساخت و تاريخ هرچه
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بافت همه را ديدم و سنجيدم و شناختم و تمام کردم و رد شدم و دستهايم خالي
 ...دامانم خالي و  ...همچنان آواره چون باد در صحرا

3

جهان برايم ديگر هيچ نداشت و من دلير ،مغرور و بينياز اما نه از دليري و
غرور و استغناء ،که از «نداشتن» ،از «نخواستن» .زندگي کوچكتر از آن بود که
مرا برنجاند و زشتتر از آن که دلم بر آن بلرزد .هستي تهيتر از آن که به دست
آوردني مرا زبون سازد و من تهيدستتر از آن که «از دستدادني» مرا بترساند.
همچون کسي که شتابان از شهري دور ميشود و دمادم شهر کوچكتر و

مجهول و بعد سايهاي کمرنگ و بعد نقطهاي و باالخره هيچ ،شهري که ديگر
براي او نيست ،زندگي و همه ديوارها و خانهها و راهها و کشاکشها و کوششها و
ثروتها و پيوندها و لذتها و ...ش همه در برابرم رنگ ميباخت و دور ميشد و
محو ميشد .و من به شتاب ميگريختم و ميگريختم تا رسيدم به اقليم بيكرانه
تنهايي ،جزيره خلوت بسته «خويش»!

. 3آنچنان که مي فهمندمان هستيم ،پس اگر از فهميدن ديگران رها شديم از هستن خويش گريخته ايم.
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اگر تاريخ را بكشيم آنگاه مطلق پيش ميآيد و من گذشته را کشتم و به مطلق
رسيدم .ديوارههاي فرديت من پياپي فروريختند و من ،رها گشته از طبيعت ،رها
گشته از تاريخ ،رها گشته از ديگران ،رها گشته از حصار خويشتن ،روح
سرگشتهاي شدم آواره در غربت اين کويري که در آن هيچ «سقفي» بر آن سايه
نداشت ،هيچ «نشاني» مرا نميخواند.
پروانهاي که تا شامگاهان ،در دامن ساکت و غمگين مغرب همچنان پرواز
ميکردم و بيزار از آرامش کور گياهان و جانوراني که در آغوش طبيعت ،کنار
بيسرنوشت ،بر فراز اين سرزميني که هيچ جاي گشتني نداشت پرواز ميکردم.
بيابان «حيرت» ،بر سر راه آنكه از خويش عزم سفر کرده است ،هولناكترين
مرحله است .آنجا که به قفا مينگريم سواد شهري که در آن زندگي ميکرديم
در غباري دور گم شده است و به پيش رو که مينگريم  ...جز شعله اشتياقي که
در هر گام دل را به حريقي ديگر ميکشد و جز هاله انتظاري که در هر نگاه
دورتر ميشود و گنگتر هيچ نيست.
و چه سخت و طوالني بود گذر بر «وادي حيرت»! مرگي که يك عمر طول
کشيد! غربت وطنم بود و آفتاب پدرم ،کوير آتشخيز مادرم ،با سرانگشتان
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نوازشگر باران اشك روييدم و با گريه ابرهاي اندوهبار سيراب نوشيدم و در
خاك پربرکت و حاصلخيز درد ريشه بستم و با رنج پروردم و در انتظار قد
کشيدم .تنهايي خانه دلم شد و انزوا بسترش و يأس گهوارهاش و آرزوي بياميد
پير قصهگويش و شعر شيرپستانهاي دايهاش و بيکسي آغوش آرام بخشش و
عطش آب خوشگوارش و افسانه شيريني کامش و خيال حكايتگر معشوقش و
اسطوره تاريخش و قصه خاطرهساز آيندهاش و کلمات نوازشگران خوب و
مهربانش و قلم جبريل پيامآورش و دفتر ميعادگه محرمش و شبنخلستان خلوت

وطنش و يأس اميدش و جدايي سرود هر سحرش و فرار زمزمه هر روزش و*...
ورد هر نيمهشبش و رهايي (رستگاري) مذهبش و صخره و مهتاب ميعادگهش و
بهشت «اوپا» سرمنزل آرزويش.
آزادي بدن از زندان آجر و آهك و چوب و خاك زنداني را غرق شادي و
توفيق ميکند و چگونه ميتوان شادي و توفيق را در جان کسي که از اسارت در
طبيعت ،در تايخ ،در جامعه و در «خويشتن» رها ميشود ،با کلمات ،اين کلماتي
که همه ابزار سخن گفتن اسيران اين زندانها است وصف کرد؟ چگونه ميتوان
به اطفالي که هنوز در زندان خفه و خونين جنين خون ميخورند و شبها و روزها
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را ميگذرانند گفت که معجزه تولد چيست؟ عظمت دنيا چيست؟ شكوه
آسمان،خورشيد ،ماه ،ستاره ،زيبايي صبح و سخن گفتن مغرب ،گل و باران و
نسيم و جويبار و کوه و دريا و دشت و عطر و رنگ و شعر و عشق و ايمان و مهر
و

و هرچه در ماوراءالطبيعه جنين ،عالم غيب دنياي جنين ميگذرد چيست؟

آن که چشم بسته و گوشبسته و انديشهبسته و دلبسته ،تمام «بودن»ش مكيدن
است و آنهم مكيدن خون رحم چه ميداند که پس از مردن در جنين چه زيستني
است و چه ميداند که خوشگواري آبهاي زالل و تگرگي چشمهساران سبز در

من ديگر يك گل وحشي نبودم که در خاك و آب و هواي سرزمينم
بيخويشتن روييده باشم .من ديگر باتالقي نبودم که جويبارهاي تاريخ که از
سرزمينهاي دوردست سرچشمه ميگيرند و از شهرها ميگذرند و ربع و اطالل و
دمن قبايل را ميرويند و ميآورند ،آلوده و رنگبرگشته و بويناك در من ريزند.
من ديگر آينهاي نبودم که جامعهام تصوير خويش را بيکم و کاست در سينهام
نقش کند و من ديگر ابزار کور و جامد دست خويشتن موروث خود نبودم که هر
چه خواهد کنم و هرچه خواهد باشم و هيچ آگاه نباشم که او نيستم و او من
نيست.
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طبيعت را شناختم و من طبيعت ساخته را خورد کردم .تاريخ را شناختم و من
تاريخ پرورده را بر هم زدم .جامعه را و خلق و خوي و شيوه کار جامعه را شناختم
و من جامعهزاد را در هم ريختم و خويشتن را شناختم و در اعماق مجهولش خود
را يافتم و آواي ضعيفش را که ميناليد شنيدم و زندانش را شكستم و آزادش
کردم و رها شدم ،رهاي رها شدم و ديدم که منم بي دخالت هيچكس ،منم يك
« »upaجزيرهاي از چهارسو محدود به خويشتن ،جهان و هرچه در آن است زير
پايم و هيچكس در کنارم و هيچكس بر باالي سرم .چه سلطنت پرشكوه خدايي!

استوار بيخويشي ،از زنجير اين جبرهاي ناخودآگاهي رها شدم و رسيدم به
دشت بيكرانه آزادي! از هر سو کشيده تا افقهاي دلخواه ،رفته تا سرزمينهاي
بيكس .دشتي هموار! چگونه؟ بدانگونه که بخواهم! به چه رنگ؟ بدان رنگ که
بزنم؟ کجا؟ آنجا که اراده کنم ،کدام سو؟ بدان سو که رو کنم.
و من ،خواستني مطلق ،ارادهاي رها ،خالق تواناي خويش و معمار داناي جهان
چه خوب ميگفت بودا ،انسان نيروانايي! رها از گردونه سرسامآور کارماي
بيحاصل ،رها از سامساراي رنجآلود حيات ،حياتي که جز تودهاي از رنجها و
شبكهاي از بندها نيست .چه راست ميگفت حالج! «در جبه من جز خدا کسي
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نيست» .خدا ،رهايي مطلق ،وجودي بيبند ،بيپيوند .آفريدگار خويش و همه
آفرينش! او که نه معلول است و نه مخلوق و نه فرزند.
و چه زيبا است سخن هگل! روح مطلق! من مطلق و انسان بدانجا ميرسد که
اراده مطلق ميشود ،روح مطلق در او تحقق مييابد ،خودآگاهي مطلق ميشود و
چه عميق است سخن کيرکيگارد ،ياسپرس ،سارتر بدانگونه که من برگزيدهام.
من همه ماهيتهايي را که اين سه ماهيتساز انسانها بر آينه وجود من نقش
کرده بودند به نيروي آگاهي و خواستن زدودم ،وجودي شدم شسته و لوحي

او؟ او کيست؟ خودم ،خود آزادي بخشم ،خود سازندهام ،پروردگارم،
آفريدگارم ،و چه پرشكوه و عزيز و شورانگيز است اين سخن خداوند که روح
خويش را در من دميده است! مگر روح خداوند نه همين «انسان رستگار از اين
چهار زندان ناخودآگاهي» است؟ مگر نه اين انسان رستگار شبيه خداوند است؟
«بندهاي بر گونه خداوند» که او خود ميخواست کيست؟ مگر نه بندهاي است
که هيچ بندي را بر دست ساختن و پاي رفتنش ندارد؟ مگر نه هر کسي به
اندازهاي که خود آفريننده خويش است به آفريدگار عالم همانند است؟ مگر نه
هر کسي به آن اندازه که ساخته ناخودآگاه جبرهاي «جز خود» است« ،خود»
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نيست .تكه سنگي است ،شاخه درختي ،جانوري  !...انسان يك جاندار «خودآگاه
خودساز» است و سپس «جهان آگاه جهانساز» .بندهاي بر انگاره خواجهاش! «من»
)(le moiهنگامي پديد ميآيد که «فرد» به قول اقبال به «خودي» ميرسد (در
قبال مرگ و عشق = هايدگر) .يعني «خود» ) (le soiرا در قبال «ديگري» '(l
)«autruiوجدان» ) (conscienceميکند.
اين «ديگري» مطلق «نه خود» ) (non soiاست ،هرچه و هرکه در «ماسواي
من» است :خدا يا خدايان ،طبيعت ،ماده ،همه «کائنات» و نيز يك «فرد ديگر» .در

«ديگري» را آنتيتز خود يافته است .به عقيده من ،اين آنتيتز در درجات متعالي
«يافتن» توسعه و تعالي مييابد .از «فرد ديگر» به خانواده و جامعه و بشريت و
طبيعت و  ...خدا .در اين مرحله خدا ديگر تعيينکننده مطلق و مايشاء ماهيت او
نيست .سرشت و سرنوشت او را خدا «بي حضور وي» ،بيآگاهي و خواست و
دخالت وي نميآفريند .خدا دهنده وجود او است .وجودي که خود مسئول
ساختمان خويش است و مأمور اختيار خصائل ذاتي و صفات و ابعاد و حاالت و
همه رنگها و طرحهاي ماهوي خويش .خدا پدري ميشود که او را فقط «به دنيا
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انداخته» است و سپس نگران او است ليبلوکم ايكم احسن عمالً؟ تا «چه ميکند»؟
تا ببيند که «چه خواهد شد»؟
در اينجا «عمل» جانشين «خدا»ي باستاني ميشود :انه عمل غيرصالح .ليس
لالنسان اال ما سعي  . Praxisقلم تقدير آدمي ميگردد :سرنوشت؟ يوم
ينظرالمرء ما قدمت يداه! آن «امانت» که خدا بر زمين و آسمانها و کوهها عرضه
کرد و از برداشتنش سرباز زدند و انسان برداشت ،همين است .نه عشق است و نه
معرفت و نه طاعت « ...مسئوليت ساختن خويشتن» است .کاري که در يد قدرت

آفريدگاري» تا کجا سنگين است؟ سارتر چه عميق فشار طاقتفرساي آنرا حس
ميکند که ميگويد «دلهرهآور» است .اما آنچه از اين «دلهره»  angoisseدر
L' Existentialisme Cest un humanismeميگويد سطحي کردن و
حتي عاميانه کردن مسأله است .با لحن مجلهاي ـ روزنامهاي از آن سخن گفته
است .روي سخنش هم با خبرنگاران مطبوعات علمي و روشنفكران فلسفي مآب
موج نوي بوده است .آنها که فلسفه را همچون اخبار سياسي ،از طريق مقاالت و
مطبوعات و کنفرانسها و مصاحبههاي رايج فرا ميگيرند .ميگويد انساني که
آزادي انتخاب دارد ،از آن رو که هيچ مالك خير و شري از قبل وجود ندارد و
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اين انتخاب انسان است که مالك را نيز ميآفريند ،بنابراين در لحظه انتخاب ـ که
تمامي عمر آدمي از اين لحظات ترکيب يافته ـ دست و دلش ميلرزد زيرا خير
در نظر او عملي است که با «نيت خير» ) (le bon foiانجام ميدهد و آن
عبارت است از حالت دروني و وجداني انساني که وقتي دست به کاري ميزند
دوست دارد که همه مردم نيز چنين کنند و عمل او سرمشق عملي همگان قرار
گيرد پس هر فردي با انتخاب خويش ،يعني با عمل فردي خود يك قانون کلي،
يك مالك اخالقي و سرمشق عمومي انساني وضع ميکند و با چنين احساسي

است بلكه مسئوليت خير و شر همه انسانها است و ناچار گاهي دچار اين
«اضطراب» ميشود که تصميمي که ميگيرد بايد درستترين تصميم ممكن
باشد.
چنين تحليلي از «اضطراب» ويژه روح انساني در اين جهان بيش از آنكه
«درست» باشد «سودمند» است .به مصلحت اجتماع نزديكتر است تا حقيقت
انسان .اضطراب روح بسيار جديتر و سختتر از دلهره ناشي از مسئوليت اخالقي
در برابر ديگران است .اين اضطراب ناشي از نفس «اختيار» است و بخصوص از
اينكه نميدانم چه را اختيار کنم؟ زنداني رنجور هست اما مضطرب نيست .آزادي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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که به خود واگذار شده است مسئول است .اين مسئوليت پيش از آنكه در برابر
ديگران باشد در برابر «خويش» اضطرابآور است .بخصوص که آنچه به او
واگذار شده است «خود» او باشد« .چگونه بودنِ» او! اين چشمه جوشان حيرتي
هولانگيز و سنگين است امانت داشتن اضطرابآميز است .آن هم امانتي که از
آن خدا بوده است ،از او گرفته شده است .کوهها از گرفتنش ابا داشتهاند.
اضطراب داشتن اين امانت سنگين است که بگفته موالنا روح را به شراب ميكشد.
فراموشي! فراموشي! چه نياز تشنهاي! حتي دمي احساس نكند ،مستي لحظهاي از

نيازمند جبري دلخواه ميکند .عشق زنجيري است که پاهاي مضطرب انساني در
طلب آن است که بر سر همه راههايي که ميتواند رفت آواره مانده است!
انسان بدوي در دو نا«خود»آگاهي آرام بوده است :يكي «طبيعت» و ديگري
«ما» .همچون «خرگوشان کوچك» *...شاعر پله ئياد فرانسوي*...
غير از «طبيعت»« ،جامعه»! قديمي يك «شخص مستقل» است ،افراد در آن ،نه
«خود» را ،که «ما» را در خود احساس ميکردهاند ،قبيله ترکيبي از افراد خويش
است .او است که حيثيت دارد و وجدان و  ...حتي «وجود»! وجود «فرد» در روح
جمعي ،احساس و وجدان جمعي  Conscience collectiveحل است.
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فرد حقيقتاً «وجود» ندارد .نه قاتل است نه مقتول .اگر کسي کشت قبيلهاش
قاتل است ،چنانكه قبيله مقتول مقتول حقيقي و حقوقي است .هر فردي از آن
قبيله قاتل حقيقي است و ميتواند به جاي قاتل واقعي قصاص شود ،زيرا هر
فردي «خود قبيله» است .اين قانون بود که اسالم در جامعه قبايلي عرب نسخ کرد.
اين است آنچه اميل دورکيم «سوسياليم» مينامد .تمدن هرچه در تاريخ
پيشتر ميآيد و تعقل را بيشتر رشد ميدهد فرد تحقق بيشتري ميگيرد .اصالت و
تفوق روح جمعي (ما) ضعيف ميشود و روح فردي (من) در آن نمودارتر

بسته از «من»ها است .من ،هرچه ميگذرد پيوندهايش را از آن روح مشترك
ميگسلد و مستقل ميشود .منها از درون يكديگر بيرون ميآيند و در کنار
يكديگر قرار ميگيرند .همخانهها همه همسايهها ميشوند .از «روح ما» که همه
«منها» را در خود حل و جذب کرده بود جز نامي سياسي و جز خاطرهاي
فرهنگي باقي نميماند .استقالل خود يك نوع «تنهايي» است .تنهايي با مفهوم
وجودي «من» توأم است .دورکيم و هالبواکس هر دو پريشاني و شوربختي و
هراسي را که در چهره انسان جديد ميخوانيم انعكاس خالء وحشتزايي ميدانند
که از دوريها و جداييها پديد آمده است .در انبوه جمعيتهاي متراکم و متشكل
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جامعههاي متمدن امروز هر کسي تنها است .مذهب و مليت و خانواده که افراد
جمعيت بزرگ يا کوچك خويش را بهم خويشاوند و با هم «مشترك»
ميساختهاند ضعيف شدهاند .از سوي ديگر ،استقالل اقتصادي ،اصالت فردي،
امنيت جاني و تأمين مالي و نظم دقيق و سنگين کار تخصصي و برنامههاي رسمي
و تكنيكي تفريح و سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت افراد را از يكديگر
«بينياز» کرده است و در نتيجه «بيگانه» .و اين خالء و تنهايي و جدايي است که
منحني متصاعد خودکشي را در زندگي متمدن امروز توجيه ميکند و اين که بر
فردي است نه يك پديده عمومي و اجتماعي ،آنرا تأييد مينمايد.
اين است که انسان بدوي در دو دامن گرم و مادرانه طبيعت و جمعيت ،فارغ
از خويش ،آرام غنوده است ،بهشت عدن آدم ،3پيش از آنكه ميوه تلخ بيداري و
بينايي را بخورد همينجا است ،چه ،رفاه و خوشبختي ـ برخالف آنچه

. 3حوا=پاندورا ،نواده اروپا – ژوپيتر که در صندوقچه اسرار را رها کرد و همه شوربختي ها را در زمين رها
کرد.
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نيمهروشنفكران ما ميپندارند ـ در سطح و نوع «مصرف» نيست ،در سطح و نوع
«احساس» است.3
جامعهشناسان و اقتصاددانان عادت دارند که کميت توليد و مصرف را
شاخص ميزان رفاه و آسايش بشمارند در حاليكه نه به توليد مربوط است و نه به
مصرف ،تنها و تنها به «فاصله ميان نيازها و برخورداريها»! (فاصلههاي کمي و
کيفي) .اين است که بهشت عدن را نبايد در آبها و آبادانيها و برکت و ثروت و
زيبايي آن ديد ،بهشت عدن را بايد در احساس و ادراك آدم و حوايي جست که

نمودار شوند شرم نداشتند که هنوز حوا شيطنت عصيان را در جان آدم نريخته بود
و آن «ميوه ممنوع» را به او نخورانده بود و ميبينم که گياه آرامتر از جانور و
جانور آسودهتر از انسان و فتحعليشاه بياضطرابتر از موالنا و اوناسيس
خوشبختتر از مترلينگ و *...ابيالعالء معري است.

. 3اين بيزاري و دلتنگي درونها زاده رفاه نيست چنانكه پس از مغول زاده رنج وجنگ و جنگ و بدبختي هم
هست .پس يك معلول نميتواند دو علت متفاوت داشته باشد ،پس اين حالت طبيعي انسان است و آنها شرايط و
عوامل اند.
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و انسان تاريخي ،انسان غريزي است ،وجدانش بيشتر عاطفي است .به گفته
هگل ،روح مطلق در او به احساس نيمهآگاه رسيده است ،گرچه هنوز از تعقل که
آگاهي مطلق و مجرد است ،دور است.
گرچه من به اين سخن او معتقد نيستم که انسان متمدن گذشته از انسان جديد
کمتر «خودآگاه» بوده است بلكه متفكر قديم ـ درست برخالف امروز ـ از خود
بيشتر ميتوانسته است سخن بگويد تا از جهان ،چون به خود بيشتر ميانديشيده
است .انسان امروز چندان به طبيعت و عينيت زندگي غرق است که خود را از ياد

و مذهب ،به هرحال ،بيش از علم و عرفان بيش از تكنيك و پرستش خدا
بيش از پرستش زندگي به آدمي «تأمل در خويش» را پديد ميآورد و «خويشتن»
را طرح ميکند اما اين سخن او درست است که تاريخ از عينيتگرايي
)(objectivitèبه ذهنيتگرايي ) (subjectivitèسير ميکند .اين مسير را
که هگل طرح ميکند من در زمينههاي ديگري با تلقي ديگري قبول دارم؛ نه
تكامل ذهني و خودآگاهي انسان شرقي به انسان غربي و دوران مذهبي به دوران
عقلي و در دنباله آن موهومات خودپرسندانه نژاد و ملت و دولتپرستانه زشتي
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که او رديف کرده است بلكه تكامل فتيشپرستي در مذهب بسوي «اهلل پرستي»
در اسالم.
در آغاز معبودها مهرههايند و برخي حيوانات (تابوييسم) و پرستش ارواح
مردگان (انيميسم) و پرستش مظاهر طبيعت (ناتوريسم :آتش و ستاره  )...و
پرستش آلهه ،شخصيتهاي معين و مشخص شبهانساني که هر يك سلطان و
فرمانده يكي از قواي جهان و يا امور انساناند (ميتولوژي ،پليتهايسم) از قبيل
پرومته ،زئوس ،ژوپيتر ،تميس ،آمور ،گهآ ،مردوك ،بعل ،تير ،مريخ ،بهرام ...

مطلق جهانبيني فلسفي و احساس مذهبي ادامه مييابد تا به تثليث رومي و يهودي
(Trinitèفيلون که به سه اقنوم = ذات قديم و مستقل معتقد بود) و بعد در
مسيحيت مذهب کاتوليك را به وجود آورد و به صورت سه مفهوم مجردتر پدر ـ
پسر ـ روحالقدس را که هم سه وجود مستقلاند و هم يك ذات واحد درآمد و
در مذهب زرتشت به ثنويت ) (Dualismeرسيد که دو نيرو شد و کامالً مجرد
و ماورايي و در اسالم به توحيد ،يك حقيقت بزرگتر از توصيف که از «خيال و
قياس و گمان و وهم» هم برتر است و يك «تجرد مطلق ماورايي» بيرون از هر حد
و مرز و تعيّني است.
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همه وجوه معنوي انسان همين مسير را طي ميکند .رآليسم ارسطو تا
ايدهآليسم هگل و از اومانيسم يونان طاليي تا اومانيسم سارتر عقل فلسفي غرب
همين تحول را پيموده است .نقاش و مجسمهساز کالسيك حتي خدايان را به
شكل گاو و عقاب و گرگ و پيكري نيمهاسب ـ نيمه انسان و امروز حتي کوه،
دريا ،جنگل ،آسمان و قيافه انسان مشخص و معلومي را از ابعاد ،الوان و اشكال
واقعي خويش به در ميکشد و خود ،رنگ و طرح و بعدي ذهني يا استعاري
بدانها ميبخشد .به قول *...که در دفاع از «رمان جديد» سخن ميگويد« :درست

اشياء ميپردازد اما اين اشياء در رمان جديد نه آنچناناند که در عينيت خارج
وجود دارند بلكه آنچنان توصيف ميشوند که در «ذهنيت» درون نويسنده حضور
دارند .اين اشياء يعني خود انسان ،نه آنچه خارج از او براي خود «هستند» .نقاشي
و مجسمهسازي امروز تقليد طبيعت نيست .اداي اشياء و اشكال واقعي را در
آوردن نيست .با سنگ و رنگ آدم درست کردن يا صورت کشيدن نيست «با
سنگ و رنگ حرف زدن» است .مجسمه مدرن ميدان رتردام در هلند تنديس
يك انسان نيست ،تنديس «انسانيت» است .انسانيت پس از جنگ ،انسانيت «در
جنگ» است .تابلو *...صحنه جنگ استرليتز را «رسم» کرده است اما بر ديواره
يونسكو ،پيكاسو «صلح و جنگ» را «معني» ميکند .در آنجا به جنگيدن مينگريم
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و در اينجا بدان ميانديشيم .هنر جديد نه تنها عينيات ،اشياء مادي و پديدههاي
طبيعت را ميکوشد تا از رنگ و شكل «واقعي» خود بيرون آورد ،بلكه هنر مجرد
)(ABSTRAITاورفيسم در نقاشي امروز بر سر آن است تا رنگ و طرح را
نيز که هميشه اسير «شيء» بوده است از ذات خويش منسلخ کند و آزادشان سازد.
صفاتي مجرد از موصوف! در شعر نو ديري است آغاز شده است 3و رواج عام
يافته است اما در نقاشي و پيكرسازي که چنين تفكيكي سخت دشوار است ،به
هر حال نقاش امروز نه ديگر يك هنرمند چيرهدستي است

همچون رامبراند

است همچون دوالشاپل که جاکليد قفلي را که بر در زندانش زدهاند به شكل
يك «زبانه آتش» ،يك «مشعل فروزان» «آفريده» است .او نخواسته است سوراخ
قفلي رسم کند درست بر انگاره واقع .خواسته است پنهان از چشم زئوس با
پرومته حرف بزند ،يا بيآنكه نمرود خبر شود به ابراهيم پوشيده پيام بفرستد ،يا
خواسته است که بگويد زنداني در انتظار دو موعود است :يكي «آتش» و ديگري
«آتش»! يا خواسته است بگويد که آنچه «گداختن و سوختن شمع» را پديد آورده

. 3حتي به تقليد شعر نو اروپايي ،شعراي نوپرداز امروز ما هم مي گويند :در آبي آسمان ...در کبود آن افقها ،در
زالل ...
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است «زنداني بودن پروانه» است .يا خواسته است بگويد که انسان زنداني جهل
است يعني آتش آتش «بينايي» است ،يا زنداني کفر يعني آتش آتش «ايمان» و
زنداني بيداد و آتش آتش داد ،يا زنداني يأس و آن آتش اميد يا زنداني جبر و
آن آتش رهايي ،يا زنداني «شب و زمستان» و آن اشاراتي به فلق ،کنايتي به
اسفند ،يا زنداني «عقل» و آن پنجره طاليي عشق و ...
چرا ميگويم «يا»؟ مگر آنچه ميخواسته است بگويد يكي از اينها است؟
مگر زبان هنر زبان يك حرفي نثر است؟ خواسته است همه اينها را بگويد و
به اين معاني و عواطف شبيه است.
به هر حال هنر مسير هگلي هستي و انسان را طي ميکند .رفتن به سوي تجرد
از واقعيت مادي و عيني .آرلكنهاي پيكاسو را نگاه کنيد .رقص نيز ديگر ارئه
زيباييهاي سينه و شكم و کمر و تجسم حرکات و اطوار نرم و موزون اندامهاي
تن نيست .نمايش کش و قوسهاي حاکي از تمايالت غريزي و تحريك
انگيزههاي جنسي نيست .ناله ناتوراليستي اميل زواليي امروز به اساطير يوناني يا
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اسرار شرقي بازگشته است .3بيان التهاب و هراس و عصيان و خشم و شور و فرياد
انسان عصر اضطراب و اتم و ماشين و خالء روحي و فروريختن همه پايهها و
گسستن همه پيوندها است .روحي که همچون کرم ابريشم در پيله دقيق و زيبايي
که خود بافته محبوس شده است و احساس خفقان کرده است .اشرافيت لطيف و
رمانتيك عصر ذوق و آرامش و رقت احساس ايتاليا و فرانسه رنسانس که در
تاالرهاي مجلل ،و با آهنگهاي نرم و کشدار و سايه روشنهاي خيالانگيز و
افسانهاي قنديلهايي که از آن نورهاي رويايي و اسرارآميزي در فضا ميتراويد،

«نزاکت» و جالل نميرقصند و به نشانه تربيت باالي اشرافي با زبان کرني و راسين
متون لوسيد و اندروماك

را عاشقانه اما نرم و بهنجار و سرشار از «نجابت»!

در گوش هم زمزمه نميکنند .در هم ميلولند و ضجه ميکشند و بر هم ميتازند
و از خشم و خروش و فرياد طغيان و بيتابي و التهاب قيامتي برپا ميکنند که زمين
را به لرزه ميافكنند و هوا از هيجان و تشنج داغ ميشود و رنگهاي زننده و
نورهاي تند و هراسان نيز همراه با ابزارهاي موسيقي که همگي از جگر شيون

 . 3اصالً نفس باله يك هنر ابداعي است نه تقليدي يا نمايشي .ناتوراليسم يا رئاليسم در باله شبيه مضامين دستور
زبان و منطق را در شعر ريختن است.
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ميکنند گويي به فرياد آمدهاند ،اينها نميرقصند ،بينند «خاطر جمعي» که از
صحراهاي آرام و پهناور و شهرهاي ساکت و محزون و صبور شرق آمده است
ميگويد« :اينها مثل اينكه با هم دعوا دارند! چه جوانهاي شر و خطرناك و
خشني هستند  !»...اما ،نه ،اينها بسيار معصوماند .بسيار معصومتر و اهليتر از
چهره آرام و مقدس آن روحاني نوراني و مهربان کليسا و آن اشرافي تربيت شده
نجيب و مؤدب .اينها بيگانگان ناسازگار زمان خويشند .انسانهايي که نه چندان
سادهاند که آخرت او را باور کنند و نه چندان پست که به دنياي اين خشنود

دين خرافه ،طبيعت بيصاحب ،آسمان بيپيك و پيغام ،زمين تيره و زشت،
تمدن بار سنگين و بيمعنايي بر دوش ،زندگي مصرف و مصرف ،هنرها همه
سربندي ،فلسفهها همه وراجي ،وجود پوچ ،انسان پوك ،بودن عبث ،هستي
گنگ ،مرده ،بياحساس ،ابديت صحراي بيكرانهاي سوت و کور!...
بستوه آمدهاند ،وحشت بيقرارشان کرده است ،جنون ،طغيان ،انتحار،
قساوت ،دلهره ،فرياد  ...يا  ...فراموشي ،مستي ،تخدير و باز هم تخدير! ال اس
دي ،ماري جوانا ،هرويين  ...يا  ...هيجان ،شعبده ،يوگا ،رياضت ،مزداييسم،
صوفبگري ،جادو ،بازي با ارواح  ...باالخره  ...يك کاري!
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خواهيد گفت اينها که بيماري است ،انحراف است .آري ،اما بيماريها و
انحرافها هم تجريدي ،ذهني ،درون ذاتي و واقعيت گريزانه است .فراموش
کردهايد که بيماريهاي ديروز چه بود؟ وبا ،طاعون ،آبله ،تراخم ،امراض ناشي از
گرسنگي ،معلول آب و هواي نامساعد ،شرايط ناسازگار کار  ...همه عيني ،همه
مادي ،همه واقعي! از آنها که جامعههايي که هماکنون در قرون پيش از ميالد و
پيش از اسالم و حتي پيش از تاريخ زندگي ميکنند دارند.
*...نويسنده معاصر فرانسوي درباره رمان امروز مينويسد« :رمان امروز تنها و

ميپنداريم که همه از اوضاع و اشياء و امور محسوس خارج از درون ذات آدمي
سخن ميگويد ،عينيتگرايي يا بروننگري نيست بلكه درست برعكس ،از
دروننگري است (نه به دروننگري) .اين اشياء پس از گذشتن از ذهنيت نويسنده
نگريسته ميشوند و سپس به وصف ميآيند .آسمان در يك رمان نه همان
آسماني است که باالي سر ما برپا ايستاده است بلكه آسماني است که در حالت و
احساس من نقش شده است و آنرا هزاران عاطفه و حساسيتها و حاالت و
خاطرات و تمايالت و خصوصيات معلوم و نامعلوم من احاطه کردهاند .اين است
که گاه آنرا آبي ميبينيم ،گاه سبز ،گاه فوالدي رنگ ،گاه بيرنگ و حتي گاه
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زرد آنچنان که تنتوره  Tintoretنقاشي کرده است و گاه بنفش آنچنان که در
برخي از مينياتورهاي اصيل ايراني ميبينيم.
شعر خود ما نيز همين سير هگلي را طي کرده است .از رودکي و منوچهري و
فرخي و عنصري در قرن چهارم و پنجم بگيريد و بياييد تا سعدي و حافظ و
مولوي و تا برسد به شعرنو.
هانري بيشو را بخوانيد! اين چگونه حرف زدني است؟ بيهوده نيست که آندره
ژيد فرياد ميزند :بياييد هانري بيشو را بشناسيم ،سورآليسم بيش و کم سراسر

اصالت شكل  formalismeو ، Nominalismاصالت تكنيك در هنر،
امپرسيونيسم *...همه تالشها و تظاهرهاي درست و نادرست روح است در فرار از
قيد و بندهاي واقعيت عيني ،طبيعت آنچنان که هست ،سورآليسم و صريحتر از
آن هنر پوچ و تآتر پوچ ميکوشد تا از قيدوبندهاي عقل يعني عليت و منطق و
رابطههاي جبري ميان مقدمه و نتيجه ،علت و معلول خود را رها کند .کوششي که
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از قرنها پيش «عرفان حالي» ،حكمت اشراقي و ديني آغاز کرده بودند .3آنچه
احساس همواره در آرزوي آن است و علم و مصلحت که هر دو کار عقل است.
اين همه کششي که دلها به حكايت کرامات و خوارقعادات و اساطير و افسانهها
و غرائب و عجايب داشتهاند و هنوز دارند تجلي همين آرزوي پنهان در عمق
فطرت آدمي است .ماکس پالنك ميگويد هرگاه که علم شكست ميخورد،
يك نظريه علمي غلط از آب در ميآيد غريو شادي و پيروزي از جان مردم
برميخيزد! موفقيت عقل هيچگاه شورانگيز نيست .آدمي هميشه دوست دارد که
سرفراز گردد .علم به ما قدرت ميبخشد و احساس ،زندگي.5
هيچكس نيست که هنگام خواندن اتولوژياي معقول ارسطو همان احساس را
داشته باشد که در خواندن ايلياد موهوم هومر .سمفوني باخ که براي صدهزارمين
بار به صدا ميآيد هنوز هم شهر وين را ميلرزاند اما دانشجويان رياضي و فيزيك
را بايد به اجبار مصلحت و ضرورت و تهديد استاد و تطميع تصديق واداشت تا
نسبيت انشتين يا کلكول ديفرانسيل را بخوانند .بيشك خيام در لحظاتي که

. 3از قضا سر کنگبين صفرا فزود

روغن بادام خشكي مي نمود!

. 5پس از شوق و شور سيانتيسم و بورژوازي انسان اکنون به خود باز مي گردد.
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رباعياتش را زير لب زمزمه ميکرده است بيشتر اقناع ميشده است تا اوقاتي که
تقويم جاللي يا معادالت چندمجهولي جبر و مقابلهاش را مرور ميکرده .در اين
هنگام موفقيتهاي عقلش را ميديده است و در آن حال «خودش» را.
رزاس معتقد است که *:...
انسان تاريخي به گفته هگل انسان عاطفي و اشراقي بوده است .يك نوع
آگاهي مبهم احساسي نسبت به خويشتن و نسبت به جهان داشته است .تا ميرسد
به دوران پيروزي عقل .عصري که فلسفه جاي مذهب را ميگيرد ،يعني انديشيدن
احساس را.
در اينجا بر آن نيستم که موارد اشتراك و اختالف خودم را با هگل طرح
کنم ،همينقدر کافي است بگويم که سير کلي ايدهآليسم هگل را ـ با تغييراتي در
تعبيرها و تلقيها ـ بسيار عميق و قابل تأمل و به اعتباري درست ميدانم اما مثالها
و مصداقهايي را که نشان ميدهد چندان باورنكردني و عجيب مييابم که
ناچارم يا به جهل او منسوب کنم يا به غرض او .اين است که با همه اهميتي که
براي انديشه او قائلم حتي از نقل موارد استناد و نتيجهگيريهاي عيني و اجتماعي
و سياسي او شرم دارم .اگر انسان شرقي و احساس و مذهب را همچنان که او
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ميفهمد و ميشناسد فرض کنيم سخنش درست است .بيشك دوره جديد که
عصر پيروزي عقل است انسان به خودآگاهي و تجرد ذهني صريحتري رسيده
است اما من هرگاه قصه شگفت خلقت آدم را در تورات و قرآن و متون اديان
ابراهيمي ميخوانم ،درسهاي اوپانيشاد ،يا انديشههاي عميق و باريك فلسفي را در
فرهنگ روشن و انساني ودايي و بودايي ميسنجم و عرفان خودمان را ارزيابي
ميکنم و ميبينم که مسأله «انسان ،حيات ،من ،جهان ،وجود» اساسيترين اموري
است که انديشه و روح شرقي همواره بدان مشتغل بوده است و بازگشت به خود

است و مظاهر عقل امروز غرب ،کييرکهگارد ،ياسپرس ،هايدگر ،سارتر ،گنون،
پاسكال ،برگسون ،هانري پل سيمون ،بكت ،کامو ،اريك فروم و دانته همه ،از
انسان و حيات و خوديابي و *...که سخن ميگويند در برابر الئوتزو ،مهاويرا،
بودا ،نويسندگان اوپانيشادها ،فلوطين ،غزالي ،مولوي ،ابنعربي ،شيخ اشراق
سهروردي ،عين القضاه ،مالصدرا.
جوانان فيلسوف هوشمند و تازهپايي مينمايند که در غلظت دود و دم فضاي
زندگي مصرفي و بهشت ابله فريب بورژوازي جديد بوي خوش «گل صوفي» را
از دور استشمام کردهاند
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حرف مرا با رجزخوانيهاي ناسيوناليستي و فخرفروشيهاي نژادي و قومي و
مذهبي و فرهنگي اشتباه نگيريد .من هميشه از بيماري خودنمايي و شوينيسم و
فاشيسم و اگوسانتريسمهاي رنگارنگ مصون بودهام .اين حرفها متناسب شأن
همان «هنر نزد ايرانيان است و بس»ها است .اين تفاخرات جاهلي در من نه پس از
نهضت اومانيسم و ليبراليسم و انترناسيوناليسم و انقالب کبير فرانسه و چپگرايي
روشنفكرانه رخت بر بسته بلكه در قضيه خلقت آدم از گل و حوا از آدم و
بشريت از اين دو حل شده است .در تاريخ اسالم ،نژادپرستي و مليت گرچه

اموي و *...يا جناحهاي افراطي شعوبي در عرب و ايران تجلي کرده است اما
هرگز وجهه فلسفي و علمي بخود نگرفته است.زور بوده اما فكر نبوده است.
رآليسم که در قرن *...در برابر رمانتيسم سطحي و آه و اوهي و احساسات
نازك نارنجي برپا خاسته بود ،ماترياليسم که عكسالعمل طبيعي فرهنگ و روح
انحرافي مذهبي و بينش انحطاطي ماوراءالطبيعي و زهدگراييهاي افراطي
ضداجتماعي و جهانبيني و اخالق و روحانيت ضدزندگي و شخصيت بشري و
مغاير با تمدن و حيات و حرکت بود ،و سيانتيسم که در قرن هجده و نوزده
رسالت راهبري فكري و اجتماعي انسان را از دستهاي فلج مذهب منجمد قرون
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وسطايي گرفته بود و هر دم پيروزي شگفتي در کار کشف و خلق بدست
ميآورد و صدها هزار اميدي که در دلها پديد آورده بود غرور و ايمان بشريت
نو را *...و باغهاي سبز و سرخي که بورژوازي قرن هفده و هجده و نوزده به
انسان رسته از زندگي خشك و قانع و محروم و محدود قرون وسطاي مذهبي
نشان ميداد و ماشين و استعمار به ياري او آمده بودند تا ادعاي او را در ساختن
بهشت موعود بر روي زمين تحقق بخشند و انسان قرون جديد را در مصرفها و
لذتها و برخورداريهاي هر روز نوتر و هر روز بيشتر غرق ساخته و از عيش و*...

محروميتهاي مادي قديم را ،ديگر امروز انديشههايي يقينآور و نويدهايي
شورانگيز و اميدبخش نيستند .انسان به ميزاني که از وسوسه آب و نان فارغ
ميشود و در زندگي روزمره ميآسايد« ،رنج وجودي» و «دردهاي فلسفي» و
پرسشهاي دشوار و حيرتافزاي هميشگي سنگينتر و آزارکنندهتر ميشود و
اين است که بورژوازي و سرمايهداري که در دو قرن پيش اميدوار بود که با
ساختن زندگي سير و پر ،فلسفه «اصالت مصرف» را جانشين همه مذهبها و
فلسفهها سازد و کارگر را با نو نوارکردن وادارد که بجاي انقالب ،اداي پولدارها
را در آورد و پولدارها را با هنرهاي دروغين «هيجان و تفنن» سرگرم کند ،به
ميزاني که در تحقق نقشهاش موفق ميشود ،در نيل به هدفش شكست ميخورد و
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عصيان امروز انسان مرفه نشان داد که آن «دغدغه» هميشگي روح را با فريب
«خوشبختي» نيز نميتوان آرام کرد و نه تنها بورژوازي با بهشت پليد و دروغين و
ناپايدارش بلكه خداوند نيز با بهشت پاك راستين و جاويدش انسان را نتوانست
در نابينايي مطيع خويش نگه دارد و در کنار جوي شير و عسل و چشمه آب
حيات کوثر و زير سايه طوبي و در آغوش حور و غلمان از نياز فهميدن بينيازش
سازد .و تلخي و بدبختي شعور را بر لذت و سعادت بيشعوري برگزيد و عصيان
کرد و آن ميوه بينايي را خورد و تا از حلقومش فرو رفت بهشت عدن در چشمش

عطش و اين است که ظلوم و جهول است و اين دشنامي است که تنها انسان
شايسته آن است.
ما همه آدميم و بهشت همين زندگي است و هر کس به اندازهاي که از ميوه
آن درخت ممنوع ميخورد خود را بيشتر تبعيدي زمين و غريب زمانه ميبيند.
همه چيز دارد به «انسان» منجر ميشود .تاريخ را مينگرم که در آن
جويبارهاي رنگارنگي از نقطههاي دور از هم ،ديرتر و زودتر جريان يافتهاند و در
طول قرنهاي آشنا و ناشناس ،بر مسيرهاي متفاوت و گاه متناقض پيش آمدهاند و
اکنون همگي دارند در چشم من به هم نزديك ميشوند و شطي عظيم را پديد
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ميآورند و به يك دريا ميريزند« .براي ديدن برخي رنگها و فهميدن بعضي
حرفها از نگريستن و انديشيدن کاري ساخته نيست .بايد از آنجا که نشستهايم
برخيزيم ،قرارگاهمان را در جهان عوض کنيم» .وحدت روح و فرم يك شهر را
و نيز جهتي را که شهر بدانسو در حرکت است از ميان کوچهها و خيابانها و
خانهها نميتوان دريافت.
بحث از خيابان اصلي و پس کوچه فرعي ،بولوار اسفالته و بيست متري
خاکي ،باالخانه و زيرزميني ،عبث است از نوع همان جنگهاي هفتاد و دو ملت

و پوچي زندگي خويش را با «تولي و تبري» جبران ميکنند .بهرحال کسي که به
مكتبي که هست و آدمي که هست منسوب است کسي ميشود که «هست».
چنانكه مخالفت و مبارزه با فكري ،با شخصي که وجودش بر روي انديشهها و
احساسها سنگيني دارد و حضورش در زمان احساس ميشود يك «هيچ» را که
هيچ قرينه ديگري بودنش را اثبات نميکند چيزي ميکند .چقدر جوش و
خروشها و بحثها و جدلها و اثبات و انكارها ميبيني که ماحصلش اين است
که «اي مردم ،اي زمانه ،اي خودم که حواستان جاهاي ديگري است ،که از
وجود من در عالم بيخبريد! من اينجايم»! چيزي ظاهراً شبيه استدالل مضحك
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دکارت با اندکي تحريف ،که« :من مخالفت ميکنم ،من *...پس من هستم» .و
با جهتي معكوس ،عين سخن مشهور کامو که« :من عصيان ميکنم پس من هستم»
به اين معني که« :من عصيان ميکنم تا من باشم».
من به آنچه عليهش عصيان کردهام کاري ندارم ،نه دشمني و نه دوستي ،آنرا
يا او را نديدهام ،نميشناسم .عصيان من احتياج وجودي خودم بوده است .اگر
آنچه را با مخالفت با آن بدست آورده بودم با موافقتش بهتر بدست ميآوردم
چنين ميکردم .من در دشمنيها و دوستيهايم بيطرف و بيغرضم .کاري شبيه به
آواز ميخواند ،بلند ميخندد ،اين خنده و آواز که از دل خوشش نيست.
«ما همگي بسوي خدا باز ميگرديم»! «بنده من ،مرا پيروي کن تا همچون
خويشت سازم»« ،من خواستم جانشيني در زمين خلق کنم»« ،آدم که ساخته و
پرداخته شد من روح خويش را در او دميدم»« ،انسان را خدا برگونه خويش
آفريد»...
اين سخنان همه گواهي ميدهند که در انسان خدا نهفته است .گل آن را فرو
پوشيده است .انسان يك موجود طبيعي است که روح الهي را در خويش پنهان
دارد ،اين تنها موجود ثنوي هستي است .خدا آگاهي و اراده و آفرينندگي مطلق
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است ،طبيعت نظامي فاقد مطلق اراده و احساس و ابداع و آدمي تنها موجودي
نيمه خاك ـ نيمه خدا و شگفتا! جمع دو نقيض ،جمع دو مطلق ،جمع دو
بينهايت! با چه تعبيري بليغتر از آنچه قرآن گفته است« :انسان ،روح خداوند و
لجن رسوبي زمين» ،يك «عالم صغير»! يعني طبيعتي که در آن خدا هست.
و اکنون ،بر فراز مناره معبد خويش که از قلب تاريخ بشري سر برکشيده
است به تماشا مينگرم و به اعجاب ميشنوم که به زبان کفر و دين ،شرك و
توحيد ،ماديت و معنويت ،فلسفه و حكمت ،قديم و جديد ،شرق و غرب ،عقل و
ميکنند.
گيلگمش ،قهرمان اساطيري سومر که هنوز از پس ديوار زمان فريادش بگوش
ميرسد و طنين دردش در قرون خالي و خاموش گذشتههاي دور و متروك
ميپيچد .اين «روح خدا» است که در کالبد «سفالين» 3او بستوه آمده است .هزار
سال پس از او ،طغيان شاهين آسمان پروازي که نتوانستند در قفس طاليي شاهي
به آب و دانه و چراغها و کاغذهاي رنگين سرگرمش کنند و در ميان پردههاي

. 3سفال ،اشاره به انجماد و قطعيت و تعين مادي انسان است.
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خيالانگيز قصر ساکيا و جوش و خروش رقص و آواز و شراب و شهوت و طال،
دغدغهاي را که در عمق فطرت او خانه دارد آرام کنند .او از آنچه به فرزندان
طبيعت آرامش و اشباع ميدهد بريد تا به آرامشي در وراي*...
و دوازده قرن پس از او ،در کوير سوخته و خلوت آن جزيره دروغين باز آن
روح را ميبينم که از مدينه بيدردي که دل به جزيه و فيء و فتح و غارت و
صدقات و شمشيرهاي بران و حكومتهاي بصره و کوفه و مصر و خراسان و
عراق خوش کرده است و در سعادت دنيا و آخرت غرق آرامش و لذت آرميده

مهتابي که درد ميبارد ،سر در حلقوم چاه فرو برده است و فرياد ميکشد،
«زنداني بزرگ خاك!» عظمتي که در زيستن نميگنجد .دلي که جامه تنگ و
کوتاه «بودن» را بر اندام خويش ميدرد و سري که همچون *...استخواني
طوفانهاي دريايي خشمگين و انفجارهاي مهيب آتشفشانييي دردناك را در
خود ميفشرد و چه رنجي! رنجي که تا دم شمشيري کينهتوز آن قله مغرور را
شكافت ،فرياد زد:
«به خداوندگار کعبه رها شدم»!
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و اکنون ـ باور کنيد ،تناقضها شما را از فهميدن و ديدن شباهتها باز ندارد ـ
و اکنون همين روح است که در انسان جديد عصيان کرده است.
خواهيد گفت آن عصيان کجا و اين کجا؟ اين را ميدانم ديدن اختالف اين
عصيانها که تنها پلكهاي گشوده ميخواهد .در زير اين کثرت صورت،
وحدت جوهر را ميخواهم نشان دهم .طغيان علي و طغيان کامو!
دو زنداني مجردي که از تاريكي و تنگنا بستوه آمدهاند ،آهنگ فرار دارند،
يكي به «آنجا» و ديگري به «هرجا که اينجا نيست» .ايمان يا انكار مائده آسماني

خوردن باز داشتهاند .اين دو پرنده با زاغ شادي که از بوي لجن مست شده است
و منقارش را تا گردن در آن فرو برده است و عشق و کينهاش از لجن بر ميخيزد و
اين را مخلب ميکشد و آن را منقار تا حرصش را اشباع کند بيگانهاند ،با هم
خويشاوندِ همدردند.
بودا زندگي را رنج ،علي دنيا را پليد *...،بورژوازي را انسانكش ،سارتر
طبيعت را بيمعني و بكت انتظار را پوچ و کامو *...عبث يافتهاند .همهشان به روي
يك قله رسيدهاند و از آنجا اين جهان و حيات را مينگرند .هرچند فاصلهشان به
دوري کفر و دين .در «آنچه هست» همگي پيروان يك امتاند .امتي که خود را
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

531

tarikhema.org

مسألهاي ثانوي است .اين دو بر سر اين جويي که لجن از آن ميگذرد ،دست از

PDF.tarikhema.org

هبوط

در اين خاکستان اندك و زشت و بياحساس غريب مييابند .امتي که «آنچه
هست» را بيگانه ،اندك و زشت مييابند .در «آنچه بايد باشد» نيز پيروان يك
مذهباند .مذهبي که اصولش سه تا است :حقيقت ،خوبي وزيبايي .پس ميبينيد
که چه پيوندهاي مشترکي با هم دارند؟ پس اختالفشان چيست؟ تنها در اين که
«آنچه بايد باشد» هست؟ يا نيست؟
چونكه اين رنگ از جهان برداشتي

موسي و فرعون کردند آشتي.

همه از طبيعت به انسان ،ازخويش زيستن به «چگونه زيستن» از سعادت به

ترديد ،از بسندگي به کمبود ،از علم به فلسفه ،از تكنيك به احساس ،از جبر به
عصيان ،از ماترياليسم به ايدهآليسم ،از ابژکتيويسم به سوبژکتيويسم ،از ايدئولوژي
به تحليل ،از ناتوراليسم ادبي به رآليسم و از آن به سمبوليسم و رمانتيسم و از آن
به سورآليسم .و از ما به من و از جمعيت به تنهايي و از هيستوريسم،
سوسيولوژيسم ،پسيكولوژيسم ،دترمينيسم به آزادي ،اراده و عصيان و باالخره به
اگزيستانسياليسم ميرسند.
هگل انسان را به ايده مجرد اوليه و خودآگاهي مطلق ميرساند ،نيچه به
نيهيليسم قاطع و عام که در آن هيچ نيست جز انسان و ياسپرس از علم که آدمي
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را از خود غافل ميکند به خود رجعت ميدهد و هايدگر از تمدن و زندگي که
در پس آن انسان خاموش قرباني ميشود و مسخ و به شناخت خويش به وسيله
خويش ميخواند ،علم حضوري! و برکلي جهان خارج را نفي ميکند که همه
ساخته آدمي است و به نوعي سخن هگل را تكرار ميکند که تنها معقول موجود
است و سخن عرفان ما را که عالم و معلوم يكي است و کامو جهان خارج را
پوچستاني عبث ميبيند و انسان را که در آن گناهكاري است بيگناه و
طاعونزدهاي بيتقصير ،و سارتر که جهان را هيچ در هيچ ميداند و انسان را در

خود بايد دردناکانه و نوميد براي خويش کاري کند و کافكا که به مسخ ميرسد
و بكت که به انتظار بيهوده گودويي که نيست و يونسكو به «کرگدن» و اليوت که
به «ترزيا» يك انسان خنثي ،هم مرد و هم زن و نه مرد و نه زن.
و باالخره جامعه جديد که از اومانيسم علمي رنسانس به ليبراليسم و
دموکراسي شورانگيز قرن هفده و هجده و از آن به سيانتيسم و مكتبسازي
فلسفي و ماترياليسم و کمونيسم قرن نوزده و از آن به فاشيسم اوايل قرن بيستم و
از آن به آنارشيسم و اضطراب و عصيان و در هم ريختن همهچيز و همهچيز حال

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

534

tarikhema.org

آن غريبي که راه بجايي ندارد و بگفته هايدگر در اين هستي پرتاب شده است و

PDF.tarikhema.org

هبوط

و حال نه ديگر دين و نه ديگر دنيا ،نه فلسفه و نه علم ،نه راه و نه قانون  ...هيچ،
نيهيليسم ،نيهيليسم .حيرت ،طغيان ،تنهايي
«جهان معني ندارد ،اين نويسنده است که رفتهرفته با عبور از واقعيتهاي عيني
جهان خارج بدان معني ميدهد» اين سخن رگريه است که از زبان هنر جديد
سخن ميگويد و پيداست که هنر نيز در سير بسوي پوچي جهان با فلسفه همگام
شده است.
انسان امروز ناگهان احساس کرده است که بسياري از افسانههاي خرافي

چهره قهرمانان و خدايان اساطيري را مينگرد ،بازگشت امروز هنر به اساطير کهن
بسيار پرمعني و تأملخيز است .ناگهان کشف کرده است که پرومته خود او است.
هرکه به «پيشآگاهي» ميرسد «هرکه در خلقت انسان راستين سهمي دارد» و
«هرکه خطر ميکند و تخت و بخت خويش را فدا ميکند تا به شب و زمستان
زندگي آتش هديه کند» سرنوشتي همانند او دارد .تنهايي شكنجه او است و
کرکس جگرخواره همدم او و سرزمين دور و غربت وحشيان سكاها ميهن او و
کوهستان عبوس و سنگ قفقاز منزل او .يكبار ديگر و اما بگونهاي ديگر بيپرده
است که زئوس بيرحم و دشمن انسان بر جهانش سلطنت دارد .دردناکانه دريافته
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است که شكنجه سيزيف افسانهاي ،زندگي مكرر و بيسرانجام حقيقي او است.
او است که صخره بزرگ

را با دست و پاي بسته بايد از پاي کوه بر پشت

خود باال برد و به قله نرسيده از پشتش فرو ميغلتد بايد فرود آيد و باز آن بار
سنگين را از پاي کوه برگيرد و به سوي قله بكشاند و باز به قله نرسيده فروغلتد و
باز  ...همچنين  ...محكوم اين تكرار مشقتبار و عبث!
چرا ميآسايي؟ تا بتوانم کار کنم! چرا کار ميکني؟ تا بتوانم بياسايم .توليد
براي مصرف و مصرف براي توليد .انسان امروز چه ميکند؟ اين همه کار و رنج

فداي ساختن وسايل آسايش زندگي! و من نيز پي بردم که آدم چرا در بهشت
عصيان کرد؟ امروز اين آدمهاي مرفهي که در بهشت زمين راحت و بيدرد و
برخوردار زندگي ميکنند عصيان کردهاند و دانستم که آن گندم ممنوع ميوه
درخت خودآگاهي و بينايي بوده است که امروز اين انسان آگاه وبينا است که از
بهشت آرام و سعادت رام طبيعت هبوط ميکند ،آنها که به آن ميوه لب نزدهاند و
يا تنها لبي تر کردهاند که همينجا هنوز در بهشتند ،هم حور دارند و هم غلمان و
هم شراب و هم قصر و طوبي و کوثر و نهرهاي جاري و  ...همه چيز .آدمي که
با صدور رتبه استادي از شوق و غرور ماهيتش ناگهان دگرگون ميشود ،حوايي
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که نيازش به دوست داشتن تا آنجا است که چشمچرانيهاي عزباوغليهاي
پيادهروها اشباعش ميکند در بهشت عدن مانده است .اين پيامبر مزامير است که
از بهشت آرام به اين کوير اضطراب افتاده است که در وسط زمين تنها و حيران
ميايستد و دستهاي يتيمش را به آسمان برميدارد و از هول و نياز فرياد
برميدارد که:
«من بر روي اين زمين غريبم ،اوامر خويش را از من دريغ مدار»!
اي که نميدانم به چه نامت بخوانم مرا از اين «بيتويي» سياه *...

مكرر کار ما ريخته است از آب همه اقيانوسها بيشتر است».
و آن پيامبر بزرگ که در ميعاد آسمان با خدا ديدار کرده است ،در خلوت
دردمند محرابش به دعا و تضرع ميخواهد که « :خدايا! بر حيرت من بيفزاي»!
و آن شاعر رنجوري که سراسيمه و بيپناه ،آواره در زمين و نگران آسمان،
فرياد ميزند« :به کجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را»؟!
«من آن ني خشكم که بر لبهاي نوازشگر ناپيداي تو که قصه فراق را در من
مينوازي به غربت خويش پي بردم» و اکنون نه در اين عالم ،که در خويشتن قرار
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ندارم و نه در زيستن که در بودن خويش نميگنجم که جامه تنگ خويشتنم و
«کاش يكباره ناداني شومي تا از خويش خالصي يافتمي»
اما  ...اما  ...آيا کسي هست که رنج وحشتناك و دلهرهآميز رهايي را بفهمد؟
آه! خدايا! شور و شيريني پيروزي و اقتدار آزاد شدن ،بندهاي تقديرهاي
ناخودآگاهي را بريدن چه زود هراسانگيز و *...ميشود!
در آن لحظه که در دامن آرام و آسوده اين جهالتهاي چهارگونه بيدار
ميشويم و چشم ميگشاييم صحراي بيكرانه رهايي چه اضطرابآور است! قناري

مينالد و خود را به در و ديوار ميزند و بالهاي ظريفش را چندان به ميلههاي
زندانش ميکوبد که مجروح و خونآلود ميشود اما هنگامي که آزاد ميشود،
تنهايي در رهايي ،رهايي در اين دنياي پهناور ،کجا بروم؟ چه کنم؟ چه سخت
است توانستن در ندانستن! رهايي براي آنكه آشنايي ندارد ،آزادي براي آنكه
نميداند چگونه بايد باشد کشنده است! جبر و قيد او را از شكنجه «نميدانم چه
کنم؟ » نجات ميدهد .در اين حال ،روح آرزو ميکند که دستهاي نيرومندي
او را در چنگ خويش گيرد و سرنوشتي را بر او تحميل کند .روح آواره در
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جستجوي کسي است که او را در *...پناه دهد .اختيار مطلق براي کسي که
نميداند چه را اختيار کند شكنجهآور است.
همچو کبكيم در واليت خويش

مانده در جستجوي بازانيم

آفرين اشپنگلر! هميشه من با خود در ستيزم که تو را نپذيرم ،اما هرگاه که
منطقم لحظهاي غفلت کرده است ديدهام که دلم خود را پاك تسليم تو کرده
است و پنهان از چشم عقايدم افسون سخنان سحرآميز و افسونگر تو شده است و
آنگاه با چه زحمتي ،همچون بره گرسنهاي که نيمخورده ،از پستان مادرش به زور

«در آرامش مغرب گلها را بنگريد که با غروب آفتاب چگونه يكي پس از
ديگري چشمهاي خود را فروميبندد .در اين لحظات ،احساس مرموزي در شما
بيدار ميشود؛ احساس هراس اسرارآميزي در برابر افسانه وجود و روياي زندگي
بر روي زمين .جنگل خاموش و مرغزار آرام ،اين بوته و آن شاخه هيچيك از
خود جنبشي ندارند .دست ناپيداي باد است که آنها را به بازي ميگيرد .تنها آن
پروانه است که رها است و همچنان در دامن شامگاهان ميرقصد و هر جا که
بخواهد ميرود  ...گياه نباتي بيش نيست .حيوان هم گياهي بعالوه چيزي ديگر.
گلهاي که در لحظه خطر بر خود ميلرزند و بهم پناه ميآورند ،طفلي که گريان
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سراسيمه به دامان مادر خويش ميچسبد و انساني که در پريشاني يأس ميکوشد
تا به خداي خويش راه جويد ،همه در جستجوي آنند که از زندگي و آزادي به
بردگي نباتي خويش که از آن به تنهايي و يكتايي 3رها شده بودند بازگشت
کنند».
اين چه سرگذشت غمانگيزي است در حيات آدمي! بيتابي فرار از بند بسوي
رهايي و اضطراب نجات از رهايي
اضطراب *...و آرزوي «رهايي از رنج رهايي» روح را همواره پريشان و

«مالي روم ،اضطراب آزادي و سنگيني گنگ بار «مسئوليت» را در روح اين
«پروانه رها» که تا شامگاهان سراسيمه پرواز ميکند و بر کرانه مغرب همچنان
آواره ميرقصد» نشان ميدهد و نشان ميدهد که چگونه «مستي شراب» از آن رو
که احساس رهايي و مسئوليت دلهرهآور را در درون آدمي براي ساعاتي کور

3

.به جاي فرديت ،انفراديت individualite etudes d’histoire religieuse, Paris, Ernest

Renan, 3441, P 54
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ميکند روح را آرامشي ميبخشد شبيه آنچه يك روح «به خود وانهاده» ،در پناه
يك «تسليم» ،در دستهاي حاکم يك «جبر دلخواه» ميجويد.
انسان فوارهاي است که از قلب زمين عصيان ميکند و در اين جستن شتابان و
شورانگيزش ،هرچه بيشتر اوج ميگيرد بيشتر «پريشان و ترديدزده» ميشود،
اندكاندك هيجانش آرام ميگيرد و ميل به بازگشت او را در انتهاي راه انحنايي
ميافكند که هم صعود است و هم رجعت .فرار و بازگشت با هم در ستيزند به
آخرين قله رهايي که ميرسد ناگهان احساس ميکند که در فضا معلق مانده

آنجا ،افق تا افق جهان را مينگرد که صحراي خلوت و بيابان حيرت است .از
رهايياي اينچنين بيسرانجام ناگهان ميگريزد و به آغوش خويشاوندش ،زادگاه
نخستينش باز ميگردد و سر را از هراس تنها ماندن در چين و شكنهاي گيسوان
مواج آب فرو ميبرد و در عمق زمردين استخر زالل خويش پنهان ميسازد و با
نفي خويش در پيش چشمان آزاردهنده تنهايي در آغوش وصال خويشاوندي
بودن خويش را ايمان و آرامش ميبخشد ،خويشتن خالي و ناپايدار و لرزانش را
از «بودن» لبريز ميکند ،درونش از وجود موج ميزند .چه زيبا و عميق است اين
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ديالكتيك صوفيانه وحدت وجود در فرهنگ سرشار و *...شرق

در فناي

خويش بقا يافتن!
روح که همه پيوندهاي خويش را با جهان و زمان گسست ،به آزادي مطلق
ميرسد ،اختيار در او به کمال خويش ميرسد و آنگاه به اصطالح اريك فروم
«گريز از آزادي» عشق پيوند را در او بيدار ميکند و آنگاه که رهايي به اوج
خويش رسيد ،اختيار تماميت خويش را يافت و مسئوليت خويش تمامي به خود
خويش واگذار شد ،عاق خدا ،عاق طبيعت ،بيپناه ،بيپيوند ،بينشان راه،

ميبيند که گل خويش را به او واگذاشتهاند تا خود بسازد ،هيچكس نميگويد
چگونه؟ خود را معماري مييابد که بناي عالم را به او واگذاشتهاند ،هيچكس
ياريش نميدهد ،هر لحظه از زمان گذر خويش را از او ميپرسد ،هر ذره از
وجود بودن خويش را از او ميخواهد .او براي هر دمي که برميآورد بايد تصميم
بگيرد ،بايد تعيين کند! رسالت خدا بر دوشهاي ناتوان يك انسان تنها! آرزو
ميکند که لحظهاي بياسايد ،دمي چشمهايش را بر اين صحراي حيرت ببندد،
ساعتي دندان غفلت بر جگر نهد ،چقدر حسرت آنرا دارد که در بند تكليفي از
اين دغدغه اضطرابآور رهايي رها گردد .احساس کند که در اينجا او نيست که
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بايد انتخاب کند! يا بايد شراب فراموشيش دهد ،يا در اسارت عشقي از رهايي
رها شود ،يا از وحشت رهايي در حيرت به درون خويش بگريزد و خود را به
امواج شوقي که به سوي مرزهاي ناپيداي غيب روانند بسپارد
و يا دل به پيام رسولي که از «آنجا» خبر آورده است

يا به فريب هنر

جهاني بر انگاره آنجا که بايد باشد و نيست بيافريند و در آن آرام گيرد و اگر نه
عشق به کمندش آورد و نه عرفان راهش نمود و نه پيامي را باور کرد و نه هنر
فريبش داد بايد يا شراب فراموشيش دهد و يا انتحار خالصيش بخشد که تنها مايه

و سيرآب سازد و خوشبخت تنها و تنها «حماقت» است و دريغا که حماقت نيز
موهبتي است خدادادي که «وصالش نه بكوشش دهند» چه ،آدمي ميتواند خود
را بكشد اما نميتواند تصميم بگيرد که فقط به اندازهاي که مصلحت است
بفهمد!
و اينجا است که پهگي  pèguyهراسان از رنج جهاني که در زير نگاههاي
خشك علم زيبايي و آشنايياش را از دست داده است و بيزار از زندگي
بيحالوت و تمدن بيروحي که علم عدد بين و عقل مصلحتانديش که جز
نمودها را نميفهمند و جز به «رابطه»ها کاري ندارد و احساس مرموز و ماوراء
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عقلي آدمي را ميخواهد در بند علت و معلول منطق صوري و بي......
سازد فرياد ميزند:

اسير

«بياييد به کودکي بازگرديم»

کمبود ،اضطراب ،بيگانگي ،غربت ،انتظار ،غم ،و  ...مجهول ماندن هرچه
جهانآگاهتر و خودآگاهتر ميشدم سنگينتر ميشدند ،هرچه به برخورداري و
آسودگي بيشتر ميرسيدم آزاردهندهتر ميشدند .چه دشوار است به پايان همه
راههاي اين جهاني رسيدن! نياز پس از بينيازيها و عطش پس از سيرابيها و
جوع پس از سيريها و اضطراب و اندوه پس از آسايش و لذت سخت است.

هزار سال پيش ،گيلگمش قهرمان نامي سومر را آواره بيابانها کرد ،بودا را از
کاخ سلطنت به آوارگي و ترك خان و مان کشاند و همچون کرگدن تنها بر
روي زمين

 ،و همچون قطره پاك شبنم بر نيلوفر در انتظار ماند لوکرس را به

ناله آورد ،کامو را و سارتر را به هراس و عصيان و مترلينگ را به جنون کشاند،
همينگوي را کشت  ...چه ميگويم؟ علي را بناله درآورد! محروميتها ،نام و نان
و هوس را هدف حيات ميکند ،به زندگي کردن معني ميدهد و آدمي را به
جستجوي «آنچه هست و ندارند» و آنگاه که روح به اين هر سه ميرسد ،ناگهان
صحراي هراسانگيز و مجهول بيهودگي در برابر پديدار ميگردد .جهان معنايش
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

554

tarikhema.org

آنچه همواره روحهاي بزرگ و شجاع را به فرياد آورده است .آنچه هفت

PDF.tarikhema.org

هبوط

را از دست ميدهد ،زندگي بار سنگيني ميشود بر دوش کسي که نميداند آن را
بايد کجا ببرد؟ و انسان بودني ميشود پوچ ،بيثمر ،بيبراي ،هيچ! زيستن
مجموعه اعمال ميشود که هيچكدامش توجيهپذير نيست و تحمل آن براي
روحي که ديگر بازگشتش به آرامش نباتي و جهالت رام جانوري و حيات
سعادتمند و سالم و کور طبيعي غيرممكن است سخت دردآور است.
در پيوند به حماقت ميرسيدم و در آزادي به تنهايي! به نيروي «هنرها»
ميکوشيدم تا به «کائنات» و به آدمها که سخت از هر دو دور افتاده بودم و با هر

نوازشگري« .خود» را بيان ميکردم و ديگران مرا ميفهميدند و کسي که ديگران
«احساسش» کنند تنها نيست« .طبيعت» را آگاهي و آشنايي ميدادم .روح خويش
را در کالبد اشياء ميدميدم .با آنها حرف ميزدم ،حرف آنها را ميشنيدم .هرچه
ميخواستم و نبود ميساختم؛ هر «گونه» ميخواستم و نبود ميانگاشتم و کسي
که جهانش او را بشناسد غريب نيست ،کسي که پاسخ خويش را بشنود آرام
است  ...اما  ...مگر تا کي دل را ميتوان فريب داد؟ تا چند ميتوان «انگاشت«؟
بينايي هنر را نيز ميکشد .بيداري همه خوابهاي شيرين را در اعماق تاريك شب
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گم ميکند و چه بي تسليت مردي است که چشمانش از دور سراب را باز
ميشناسد.
محبوب من امروز به سراغ من آمد و در حاليكه چهره تند و چشمان آمرانهاش
ـ که هميشه حالتي مهاجم داشت ـ معصوميتي حاکي از فداکاري و ايثار گرفته
بود ،گفت :دوست من ،تو را سوگند ميدهم که نياز من به داشتن تو که حيات
من بدان بسته است تو را در بند من نيارد ،اگر ميخواهي ،برو ،اگر ميخواهي،
بمان! آنچنان که ميخواهي «باش»!

جايي بسته بود گسست .اگر گفته بودي :بمان! ميدانستم که بايد بمانم ،و اگر
گفته بودي :برو! ميدانستم که بايد بروم .اما اکنون اگر بمانم نميدانم که چرا
ماندهام ،اگر بروم نميدانم که چرا رفتهام .چگونه نينديشيدهاي که يك انسان ،يا
بايد بماند يا برود؟ و من اکنون ،در ميان اين دو نقيض ،بيچارهام .کسي که عشق
رهايش ميکند «بودن»ي است که نميداند چگونه بايد «باشد»؟ و چه دردي
است بالتكليفي ميان «وجود» و «عدم»!
جوهري که هويت خويش را نيافته است جوهر رنج است .کسي که با «خود»
نيز نيست! چه تنهايي سختي!
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وحشيترين «غرور»هاي پوالدين و طوفانيترين «عصيان»هاي آتشين ،در اوج
صعودش ،درآخرين نقطه جستنش ،فوارهاي است که پس از گريختن از تنگناي
تاريك جبر ،در جستجوي آرام يافتن ،به دعوت جاذبهاي ،سرفرود ميآورد تا
خود را در دامان خويشاوندش محو کند و رها گشته از بند هر بيگانگي ،از حيرت
دردناك رهايي در پيوند خويشاوندي رها گردد.
ديالكتيك سوردل ،فانون و امهسزر در چهارچوب تنگ نژاد و در رابطه
متناقض سياه و سفيد ،استعمارگر و استعمارزده ميگذرد ،اما من آنرا در انسان

بافرهنگ و همه ارزشهاي انساني خويش فرهنگ و همه ارزشهاي انساني سياه
را ميکوبد و بر آن ميتازد ،سياه که مورد حمله واقع شده است از مهاجم
ميگريزد تا خود را از تيررس او کنار برد .اما اين خودپايي بصورت نفي خود و
حل در اروپايي صورت ميگيرد .گريز از خويش به دامن مهاجم براي مصون
ماندن از هجومِ انسان کودکي است که از خشم مادر ،بدامن مادر پناه ميجويد.
يك نژاد برتر ،يك انسان مافوق ،يك فرهنگ ماورايي و مجموعهاي از ارزشها
و زيباييهاي متعالي ،يك زندگي بهشتي و يك جهان اهورايي ،يك «بودن»
باالتر همواره ما و جهان ما و فرهنگ و زيباييها و ارزشها و حيات و حتي
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«بودن» ما را از آن «نميدانم کجا» بمباران ميکند ،آن «نميدانم که» اي که
مخاطب من ،نه مخاطب گفتن من ،که «مخاطب بودن» من است ،همواره مرا با
ضربههاي بيامان ميکوبد و من ،ما ،انسان ،تاريخ همواره با نفي «واقعيت»
خويش ،در تالش بيتابانه و مشتاق رفتن ،نمودن و شدن آن «حقيقت» است .همه
مذهبها و فلسفهها و هنرها و عرفانها و همه عطشهاي سيراب نشدني و
آرزوهاي دست نايافتني و سرمنزل مقصود نارسيدني و کمبود هميشگي و خالء
آزاردهنده روحهاي بزرگ و بيقراريهاي دلهاي فراتر و دغدغه مجهول

جانهاي بيمعبود و عصيان و دلهره و هراس و تراژدي غمانگيز انسان که «آنچه
هست» «نبايد باشد» و «آنچه بايد باشد «نيست» و همه حرفها همين است و همه
دردها همينجا است .درد روح اين است و اين است که« :انسان شقايقي است که
با داغ زاده است»!
رنجور از بند رهايي در غربت زمين ،تنها و غمگين در «خلوت جمعيت خلق»
ميگردم و بريده از هر پيوند ،به بيپناهي افتادهام و نسيمي که دمادم در من
ميوزد همه آشيانهها را از بازوي شاخهها به زير افكنده است و زلزلهاي که در
من افتاده است همه سقفها را بر روي خاك فرو ريخته است.
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همچون گرگي تنها ،در سينه صحراي سياه و خاموش زمستانزده با غربت
خويش ايستادهام و در دوردست شب ،سواد شهر پيدا است و ستونهاي دودها و
بخار نفسها و هياهوي آمد و شدهاي بيحاصل و درهاي خانهها بسته و شيشه
پنجرهها بخار گرفته و در پس آن گرماهاي مصنوعي و عشرتهاي دروغي و
عشقهاي غريزي و تنگ در آغوش هم خفته گرم خياالت و آرزوها و کينهها و
حسدها و افتخارها و شاديهاي همه حقير ،همه آلوده و همه زشت و ماه ،در اوج
يكتايي بلند پرشكوهش بر اين شهر ديوارهاي سياه و کوچههاي پيچاپيچي که به

کوهها و درياها و چهرهها و درختها و رنگها همه از برابرم محو شدهاند و
در پيش رويم دشت بيرنگ و يكدست ساکتي گسترده است که از هرسو در
عدم گم ميشود .از باالي سرم سرپوش آسمان را برداشتهاند و فضاي بيكرانه
نيستي نمودار شده است و من خود را همچون سايه موهومي مييابم که در صحرا
افتاده است و چون روح آواره کوير که بيقرار و خشمگين خاك بر افالك
ميفشاند و در اندام تكدرختان خشك و نوميد ميپيچد و گمشدهاش را ميجويد
و نمييابد ،ذات خويش را ميجويم و نمييابم ،من در سايه اويم ،او کجا است؟
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در اعماق زمين؟ در آغوش کوهها؟ در قلب درياها؟ در پس ابرها؟ در آن سوي
افقها؟ کجا؟
باغها و آباديها همه را رفتهام ،شرق وغرب عالم را همه گشتهام ،از اقصاي
تاريخ ميآيم ،از شاعران ،حكيمان ،عارفان و پيامبران همه سراغ او را گرفتهام.
اين راهها همه به بيسويي است .اين سرمنزلها همه منزلي بر سر راه است.
شگفتا! هرچه غوغاهاي زمين در برابرم ساکتتر ميشود زمزمه ناشناسي از
دوردستهاي درونم نزديكتر ميآيد .هرچه جهان بيشتر رنگ ميبازد سرزمين

چه»اي در من رنگ ميگيرد و هرچه از اين شهر دورتر ميشوم سواد ناشناخته
آبادياي از دور آشكاراتر ميگردد و هرچه با زندگي بيگانهتر ميشوم حياتي در
من آشناتر ميرويد و با اين چهرهها هرچه ناشناستر ميگردم ،چهرهاي در آينه
فطرت من نمودارتر  ،خويشاوندتر ميافتد و غربت وطن را و بيگانگي
خويشاوندي را و عطش در کنار اين آبهاي ناگوار ،سرچشمه زالل و مأنوس
ديگري را فراياد من ميآورد.
اين پيامبران چه ميگويند؟ از کجا سخن ميگويند؟ به کجا ميخوانند؟ اين
حكيمان به چه ميانديشند ،به کجا ميانديشند؟ شاعران شوق کجا را دارند؟ شعر
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ناشناخته از دور پديدارتر ميگردد و هرچه رنگهاي *...ميميرند يك «نميدانم
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سخن گفتن کيست؟ سخن گفتن از چيست؟ نقاشان ميکوشند تا چه بيافرينند؟
مگر رنگها و طرحهاي اين جهان دل زيباپرستشان را بس نيست؟ پيكرتراشان را
چه سرمشقي به خلق آنچه نمييابند واميدارد؟ اين همه آوازها و قيل و قالها و
اصوات در زمين و آسمان و شهرها و خانهها کفايت نميکند؟ از دل سيمهاي
يك گيتار ،از سرانگشتان نرم و اعجازگر يك پيانو ،از حلقوم افسونساز يك ني
اين آوازهاي آشنا از چيست؟ آن همه اصوات طبيعت که همواره ميشنويم
انديشه مارا جز تا اشياء نميبرد ،جز اندوختههاي حافظ را در هم نميآشوبد و اين
ديوارههاي وجود را قالبهاي هميشگي «من» را فرو ميريزد.
در زير اين آسمان ،اين انتظار چيست که روح را بيتاب خويش کرده است!
در اين تاريخ اين عطش چيست که هرگز در روحهاي سيراب فرو نمينشيند؟
روحهاي مهاجر چرا آرام نميگيرند؟ عشق و عصيان دلهاي بزرگ را چرا رها
نميکند؟ «بانگ آب» خاطره دور کدام زندگي ،کدام سرزمين و کدام «آبادي»
را در ما بيدار ميکند؟
آري ،اندك اندك چيزي به يادم ميآيد.
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ناگهان اين ديوار گليني که ،تا قلب آسمانها ،در برابرم بر پا ايستاده بود و من
از وراي آن همواره زمزمه شگفت و غيبي دعوتي آشنا را ميشنيدم که هر چه را
در اين سوي ديوار ميگذرد در پيش چشمم زشت و دور و بيگانه مينمود فرو
ريخت .اما من از ديدن آن «دنيا» به ياد اين «آخرت» افتادم و از ديدار آن آدمها و
زندگي کردنشان ،اين ايام و اين سر و سامان را بياد آوردم .اين زشتيها آن
زيباييها را و اين نقصها آن کمالها را و اين نسبيها و اعتباريها و عرضها آن
مطلقها و اصالتها و جوهرها را و اين غربت وطن را و اين بيگانهها آن

آن ايام و آن سر و سامان و آن وطن و آن جهان برين کامل مطلق بهشتي در عمق
فطرتم نبود ،اگر «مدينه فاضله» را پيش از هر شناختي نميشناختم و اگر تصوير
مبهم سيماي آشناي او در سرشت فراموش جانم نقش نبود از کجا ميدانستم که
اينجا زشت است؟ نسبي است؟ مرگآلود و بيمار و غربت و بيگانگي و پر از
کمبود؟ آري ،اين است؟ من هم دچار منطق وارونه متفكران فيلسوفمآب
مشهور شده بودم که خيال ميکنند بيماري است که سالمت را و زشتي و نقص
است که مفهوم زيبايي و کمال را در ما پديد ميآورد ،درست است که هر شي يا
هر امري نقيض خود را طرح ميکند اما کدام طرف از دو متناقض؟ وجود هميشه
عدم را بياد ميآورد نه برعكس .اگر مفهوم «سالمت» را نميشناختيم هرگز
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خويشاوند راستينم را در خاطرم بيدار کرد .نه ،چه ميگويم؟ برعكس ،اگر ياد
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بيماري را ـ اگر هم همه بيمار ميبودند ـ نميشناختيم .اگر در هستي روشنايي
مطلقاً وجود نداشت ،هيچ جا تاريك نبود .حتي معناي «خلود» بوده است که
مرگ را پديد آورده است .مطلق ،کمال ،زيبايي و قدس در ذات احساس ما ،در
جوهر فهميدن و انديشيدن ما هست که ميبينيم در هستي نيست.
دلهاي بزرگ و احساسهاي بلند عشقهاي زيبا و پرشكوه ميآفرينند.
عشقهايي که جان دادن در کنارش آرزويي شورانگيز است اما کدام معشوقي
مخاطب راستين چنين عشقي تواند بود؟ اين عشقها همواره در فضاي مهگون و

موسيقي و در روح ناپيداي هنرها و يا در خلوت دردمند سكوت و حسرت و
خيال و تنهايي چشم براه آمدن کسي که ميدانند نميآيد! راستي چرا عشقها
راستاند و معشوقها دروغ؟ وانگهي عشق مگرنه بيتابي شورانگيز دلها است در
جستجوي گمکرده خويش؟
پيداست که من از عشقهاي «بزرگ» سخن ميگويم نه عشقهاي «شديد» ،از
نيازي که زاده «بياويي» است نه احتياجي که ،فقر «بيکسي»! هراس «مجهول
ماندن» ،نه درد «محروم بودن» .عشقي که «خبر ميدهد» ،روح را از اشتغالهاي
کور روزمره آب و نان و نام ننگهاي حقيري که تنها ارزششان آن است که همه
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ارج مينهند و فهميدن را تنگ و تاريك ميکنند به در ميکشد و از لذتهاي
رنگارنگ نشخواري و تالشهاي مورچهوار تكراري ـ که زندگي کردن و بسر
بردن را ميسازند ـ معاف ميکند و به «بودن» که در جستجوي مائدههاي گونه
گونهاي که بر خاك ريخته تكه تكه گشته است «وحدت» ميبخشد و در ميان
اين گله انبوهي که رام و آرام ميچرند و با نظم يكنواخت و ابدي بر پشت زمين
روانند ناگهان همچون صاعقه بر جان يكي ميزند و نگهش ميدارد و بر سرش
فرياد ميزند که:

عصيان ميکند و «همچون ژنده پيل تناور ،بر گونه نيلوفر ،که چون دلش
هواي خلوتي در گوشه جنگل ميکند از گله کناره ميگيرد» ،از «راهي که
روندگان آن بسيارند» باز ميگردد ،گله را رها ميکند و به راهي «بينشانه» ،که
«همچون راه مرغان آسمان يافتنش دشوار است» ،روي ميکند و ناگهان ،در
پستوي تنگ و تاريك درونش ـ که جز حفره امعاء و احشاء نبود ـ جهاني پر
آفتاب پديدار ميشود و در آن خداوند را مينگرد تكيه زده بر باالي بلند عرش
کبرياييش که نگاهش همچون آذرخش ميدرخشد و بر لبانش لبخند پيروزي،
همچون نخستين سپيدهدم خلقت ميشكفد و سرود نرم و معطر «سِفر آفرينش»
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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تورات را با خويش زمزمه ميکند و طنين آن ،همچون نغمه ارگ ـ که سرود
زيباي گريگواري را مينوازد ـ در زير رواق بلند و بلورين معبد دل دور ميزند و
هواي روح را نوازش ميکند  ...و آدمي تماشاگر مبهوت و حيرتزده
«خويشتن» ميشود.
هستي نو و زمين بيغبار خاکي و خورشيد نودميده و تأللوي زرين و پرجال و
سقف آسمان تازه برافراشته و درياها از زاللترين اشكهاي شوق فرشتگان معصوم
حريم عفاف ملكوت خداوند لبريز و نه کمترين لكه مرگي ،خراش ويرانياي،

دادني ،حسرت نداشتني ،رنج نبايستني ،پليدي مصلحتي ،آلودگي فهميدني،
ديواري ،ضرورتي ،سايهاي ،قيدي ،قانوني ،نظمي بر چهره پاك و صميمي و
زيبايش ننشسته ،آسمان تماشاگه خداوند ،بر زمين پرتو لبخند مهربان خدا
همچون نور معصوم مهتاب و فضا از نخستين دم او در آرزوي فرزندي،
خويشاوندي ،آشناي عاشقي پر از هوي ،هوي ،هواي خداوند در هواي
همانندش ،زمين گسترده و آسمان برافراشته و قنديل مهر و شبچراغ ماه بر سقف
عالم آويخته و درياها لبريز و کوهها ايستاده و بادها در پس کوهها ،منتظر فرمان و
ستارگان بر سينه افالك ميخكوب و ابرها جابجا در آسمان چشم براه باد ،هستي،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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همه تن چشم ،چشم در لبهاي خداوند دوخته ،هستي ،همه تن گوش ،گوش به
فرمان خداوند بسته ،ناگهان صداي تندري در اندام عالم ميترکد و لرزه بر
کائنات ميافتد ،زمين و آسمان و هرچه هست به حرکت ميآيند  ...چه شده
است؟ چه شگفت دنيايي است!
زمستان و سكوت پايان ميگيرد و دو پاره ابر ،از دوي سوي آسمان به راه
ميافتند ،شالق ناپيداي نسيمي شوقزده آن دو را به روي هم ميراند ،يكي تيره و
گرفته و عبوس ،بر چهرهاش اخمي تند و در سينهاش صاعقهها و تندرها و

سپيد ،به لطافت خيال دخترك معصومي ،در بستر ناز نيمشبان که سيماي تابناك
و نيرومند پدر را که فردا از سفر بازخواهد گشت در رؤياي شيرين يك نيمه شب
تابستان ميپرورد .سبكبار همچون روح پارسايي ،لطيف همچون روح مهرباني،
پاك همچون قلب روستايي ،سپيد همچون صلح ،صميمي همچون آشتي ،سبك
همچون نفس کشيدني پس از گريستن ،روشن همچون ديداري پس از بازگشت
و زيبا  ...؟
زيبا  ...همچنان پارهابر سپيد گوشه آسمان در نخستين بامداد شسته خلقت.
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ميبينم که دوپاره ابر ،آرام و خوشآهنگ به سراغ هم آمدند ،ناگهان برقي
زد و قهقهه ديداري و دو نيمه سيب سقراطي يك سيب شد و باريدن گرفت
شگفتا! اينجا چه خبر است؟ چه خبرها است؟ هر لحظه خطي تازه و هر دم
رنگي تازهتر! خود را ميبينم که همچون غريبي که به سرزمين وطنش باز
ميگردد ،لرزان از شوق و شگفتي پيش ميروم و زمين و آسمان اين ديار پر از
آفتاب را که از جوهر روح من است و به رنگ احساس من با لذتي که همه
ذرات وجودم را مست ميکند در آغوش جانم ميفشرم ،با تمام عطشم هواي

نگاههاي حريصم ميبلعم ،خاك نرم و عزيزش را که به لطافت مهرباني است،
دست ميکشم.
همچون سايهاي که در رويش مداوم نور رنگ بازد ،دشتها و درياهاي
شگفت غيبي پياپي ميرسند و مرا در دامن خود فرو ميکشند و من ،هربار ،در
سينه چشماندازي تازه ،ميميرم و جان ميگيرم و مدام در رنج و شوق مرگ و
حيات بيامان خويشم!
حالتي دارم که در وهم نميگنجد .هر لحظه اين جهان تابناكتر و بيكرانهتر
مينمايد و هر لحظه دنيا دورتر و حقيرتر .چه رؤياي پرشكوه و چه حقيقت
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پرجاللي است! همه ذرات اين عالم با ذرات وجود من آشنايند .نميدانم
چگونهام؟ هراس و شك و شگفتي و لذت و اضطراب و نياز و کنجكاوي و انس
و حيرت و انتظار و اشتياق و بسيار حالتهاي غريبي که دلهاي نفرين شدگان
زمين و زندانيان آسودهزمانه نميشناسند در من بهم آميختهاند و مرا در
سينهگدازان اين آفتاب فرو ميبرند و من ،گرم لذتي سرشار ،خود را تسليم اين
موج ناپيدايي کردهام که شتابان به دوردست اين دريا ميرود و مرا نيز،
بيخويش ،ميبرد و چه آزاردهنده و ترسآور است دست نوازش يا سرزنشي،

سفرهاي ماورايي ،به آن دنياي زشت و حقير ميخوانند .آنجا که گويي قرنها
است ،فرسنگها است از آن دور شدهام ،گويي از ياد بردهام ،جز خاطره شوم و
عفني از آن هيچ بياد ندارم .دنيايي همه ديوار و سقف و نظم و حساب و کسب و
کينه و حرص و حسد و همه تنگ و همه تاريك ،همه نسبي ،مصلحتي ،موقتي با
هواهاي عفن و گندزار آبهاي ناگوارش و آن خر مقدسهاي احمقش و آن
روشنفكران خنكش و نصيحتگران بيمزه و دانشمندان اطواريش و دينها و هنرها
و احساسها و ارزشها و خوبيها و رنگها و زيباييها و انسانيتهاي بازاريش و
همه آن زمين و آسمان کوچك پوك بيهوده و خفقانآميزش و  ...آه!
نميخواهم ،من ديداار شما را ،اي همه رنگها و تصويرها و چهرهها و عشقها و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ايمانهاي زشت ،بيگانه ،پوچ ،نميتوانم تحمل کنم ،چقدر از شماها دورم! چه
رنجآور است تجديد خاطرههايي که از شما دارم! چه آزادي آسودهاي در خود
احساس ميکنم هرگاه که ميبينم فراموشتان کردهام هرگز يادم نكنيد! چه
آسودگي و آزادي آرام و پاکي است در دوري از شما! ديگر نزديكم مياييد!
من آن «ني خشكم» بر لبهاي ناپيدايي که قصه فراق را مدام در من ميدمد و
خاطرهاي از «روزگار وصل» خويش از عمق دور و مجهول درون خاموشم،آشنا
و شورانگيز سربر ميدارد و جان سرد و غمگينم را ،گرم و شاد ،در آغوش

طفلي از خواب دوشين برخاسته ،در پيشگاه صبحي که پيوسته در برابرم ميرويد،
ايستادهام و در رهگذر نسيمي که نرم نرم از دريايي دور ميوزد و حرير دامن پر
از بشارتهاي جانبخشش را بر من ميزند سر و روي و گريبان خويش را به
تسليم نگاه داشتهام و ،همچون عطشي در زير باران ،ميکوشم تا آخرين قطرهاش
را بنوشم ،بمكم .چه آسوده و خوب خود را در خويش احساس ميکنم ،در قالب
بودن خويش ،درست ،جا افتادن! نه مرواريدي در بند گردن اين و آن بودن ،نه از
گردنبند گسستهاي رها افتادن ،در آغوش صدف خويش خزيدن شدهام!
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چه شورانگيز است ،کاشف اقليم خويشتن بودن ،به جزيره «اوپا»ي خود که
در قلب ناپيداي اقيانوسي دور از همه ساحلها ،چشم براه بازگشت زنداني
خشكيها است رسيدن! چه آشنا است اين سرزمين ،اين آفتاب و اين کوه و اين
دريا! نسيمي که از سينه اين دريا پيش ميآيد و در من ميوزد خاطرات از ياد
رفتهاي را در قبرستان غمگين ضميرم جان ميدهد! اين سرزمين با من داستاني
ديرينه دارد ،دل مرا با اين خاك سرگذشتي مرموز است .همه ذرات اين صحرا،
همه رنگهاي اين عالم با جان من حرف ميزنند! چه آشنا! چه صميمانه! در اينجا

دو تن بر اين راهي که از غار تا لب رودخانه پايين ميآيد  ...آن دو پاره ابر و آن
ديدار و آن باران  ...چه ميبينم؟ اين شاخههاي بلند ذرتهاي وحشي در کف
غار! اين بستر! بانگ آشنا و خاطرهآميز آب! پاي کوه ،کيست؟ اين کيست که
همچون مرغابيان*...
مهراوه من !
من پرشكوهترين سرودهاي عالم را در ستايش تو ـ اي دختر آفتاب ـ خواهم
سرود
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من پرشورترين ترانههاي عاشقي را که برخورداترين معشوقان جهان از آن
نصيبي نبردهاند ،برايت خواهم ساخت.
اي غزل غزلهاي دل من!
کلماتي را در کار زيباييهاي زيباي تو برخواهم گزيد که سليمان را نيز ـ که
زبان پرندگان ميداند و از کبوتران عاشق شعر خدا را آموخته است ـ در پيشگاه
چشمان آزرده معشوق خويش چنان از شرم پريشان کند که هرگز سر از گريبان
برنتواند داشت.
tarikhema.org

و من،
در آستان محراب تو ـ اي قدسي محراب معبد مهر ـ چنانت ،به درد و اشك،
دعا خواهم گفت که خدايان همه عصرها از پرستندگان پارساي خويش ،از همه
زاهدان شبزندهدار خويش و همه عارفان مشتاق و عاشقان گداخته خويش که
در همه امتها دعايشان گفتهاند و به گرمترين اورادشان عبادت کردهاند سرد
گردند.
من از شرق دور ـ سرزمين قصههاي خوب ،عشقهاي نرم و آفتاب ،به هند
بزرگ ،اين «اقيانوس عظيم بشري» ،کشور جذبه و آرامش و حكمت و از آنجا به
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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اقليم گل و شعر پارس ،دشت خاموش خاطرهها ،حماسه و نبوغ و روشنايي ،سايه
ايوان شكسته اهورا و از آن به کناره دجله سبز فرات سرخ ،آسمان شكوهمند
شمس ،زمين سالخورده ابراهيم ،گيلگمش ،قامت شكوه نيايش دروازه بل ،افسانه
هزارو يك شب ،حقيقت هفتاد و دو آفتاب و از آن به صحراي وحي جزيره تشنه
الهام ،آواز پر جبرييل ،و از آن به درياي اژه ،سرود ملوانان فنيقي ،پايتخت
زئوس ،معبد دلفي ،بارگاه خدايان المپ ،آشيان بلند دختران زئوس ،شهر هومر،
آشيل ،سقراط و اپيكور ،ونوس و آمور و پرومته و از آن به سرزمين سالح و

لئونارد داوينچي  ...و از آن به شهر فرنگ ،تايمز شكسپير ،کارليل و اليات،
سنشانسون دوروالن ،هوگو ،دووينيي ،شاتو بريان ،برگسون ،پرودم ،کارل،
گنون ،ماسينيون ،سوالنژ بدن و رزاس دوالشاپل

شهر عشق ،شراب ،هنر،

فلسفه و آزادي .و از آنجا به دنياي نو ،تنها به سراغ سياهان فريادهاي خشمگين و
دردمند آزادي و انسانيت و هنر ،سرخها ،زيباييهاي خوب وحشي

و از

آنجا شتابان به سوي آفريقاي سوخته و مجروح پر خواهم گشود ـ اين اقليم
دردمندي که به يك قطره اشك گرم مانند است ـ و همه جا خوبترين گلهاي
معطر شعر را از باغهاي عشق و صحراهاي اساطير خواهم چيد و دستهگلي خواهم

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

511

tarikhema.org

زيبايي و شكوه ،شهر کاخها و معبدها ،هُراس ،لوکرس ،سلون  ...ميكالنژ و
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بست و در يك بامداد اسفندي ،به ياد نخستين پرستوي بهاري که بر يك عمر
زمستان پر گشود ارمغانت خواهم آورد
اي «گل صوفي»! اي هوما
اي شهد سيم ،شراب سوگند که در کام تشنهاي ريختي
«اي همسفر» مجذوب ،ثابتقدم ،شايسته
بر خطرها همه چيره
tarikhema.org

دل آگاه و خوبدل!
چون شير ،بيباك از زوزهها
چون باد رها از هر دام
چون نيلوفر ،بيآاليش آب
که چونان شير ،با فك نيرومند
شاه جانوران ،که فاتحانه ميرود
رخت و تخت خويش به دور افكندي
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آزاد از رنگ ،پندار ،و دشمني
بندها بگسسته
به هنگام زوال زندگي بيهراس،
مشتاق به عزم پايان دادن به عطش
شنوا ،بيدار ،بيترديد
بسيار کوش پريقين ،با «درمه» اندك
tarikhema.org

با اين کرگدن که تنها سفر ميکرد همسفر شدي!

3

مهراوه خوب من!
من از اقصاي تاريخ ميآيم .از اقليمهاي افسانه ،درياهاي ناشناس،
سرزمينهاي غريب من از اقصاي تاريخ ميآيم .من همه قرنها را بودهام ،من با
همه پيامبران ،با همه شاعران ،حكيمان ،پيكرتراشان ،پارسايان ،راهبان ديرها،
گوشهنشينان معبدها ،قهرمانان ،شهيدان ،عاشقان ،ديوانگان زيبا ،خردمندان

. 3قطعه بودا ص 531
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

514

PDF.tarikhema.org

هبوط

بزرگ ،با اينان همه ،در همهجا ،همه وقت زندگي کردهام ،از هر عصري عتيقهاي
همراه آوردهام ،از هر کسي هديهاي گرفتهام و هر پيامبري آيهاي به ارمغانم
دادهاند و اينك با دامني پر از خوبترين گوهرهاي زمانه ،دستي پر از زيباترين
زيورهاي زمين آمدهام تا همه را ،هرچه را اندوختهام به معبد پاك تو اي الهه مهر،
مهراوه قدسي من ،وقف کنم.
من از معراج آسمانها ميآيم.
همه طبقات آسمان را گشتهام ،در دل ستارهباران نيمهشبهاي روشن و

در بال فرشتگان در فضاي پاك ملكوت شنا کردهام ،با خدايان ،ايزدان،
امشاسپندان ،با همه الهههاي زيباي آسمان ،با همه ارواح جاويدي که در نيرواناي
روشن و بيوزش آرام يافتهاند آشنا بودهام .از هرجا ،از هر يك ،يادي ،يادگاري،
برايت هديه آوردهام .از سيماي هر کدام زيباترين خط را ربودهام ،از اندام هر
يك نازنين طرح را گرفتهام ،از هر گلي ،افقي ،دريايي ،آسماني ،چشماندازي،
رنگي دزديدهام ،و ،با دست و دامني پر از خطها و رنگها و طرحهاي آن سوي
اين آسماني زميني ،از معراج نيمشبان تنهايي ،به دامان مهربان تو ـ اي دامن حرير
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PDF.tarikhema.org

هبوط

مهتاب شبهاي زندگي سياه من ـ فرود آمدهام ،نشستهام تا آن وديعهها که از
آسمانها آوردهام در دامن تو ريزم
اي خوبي خوب! آيينه مهر!
من به سختي و دشواري بسيار ،پيش از آنكه تو باشي ،سالها پيش از آنكه
صداي گامهاي تو در خلوت ساکت عزلت من پيچد ،آن سالها که «چونان
کرگدن تنها سفر ميکردم» ،از قله کوه پارناس در يونان افسانهاي باال رفتم،
ديگران همه در نيمه راه بازايستادند اما من که در «بودن» خويش کمين تو را

کوه ميديدم و تو را در پس پرده غيب همواره مييافتم ،با تو پيش از تو ،آشنايي
داشتم ،با تو پيش خويش گفتگوها ميکردم ،به صعودم ادامه دادم ،خسته و پاي
پرآبله و دشوار اما براي تو بايد ميرفتم .چه ميدانم مهراوه من ،افسانه من! چه
ميدانم؟ شايد به جستجوي تو ميرفتم ،که گفته بودند بر باالي کوه پارناس نه
دختران زئوس زندگي ميکنند :الهه عشق ،الهه شعر ،الهه موسيقي ،الهه نقاشي،
الهه عشق ،الهه شعر ،الهه موسيقي ،الهه نقاشي  ...الهه عشق ،الهه شعر ،الهه
موسيقي ،الهه نقاشي ،الهه عشق ،الهه شعر...
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داشتم ،که در انتظار تو زندگي ميکردم و چشمان چشم براه تو را در پاي آن
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و رسيدم ،دختران زئوس بودند و تو نبودي  ...و سراغ ترا از آنان گرفتم،
ندانستند  ...اما تو را ميشناختند  ...هر کدام خود را به گريبان من ميافكند که ...
مهراوه تو شبيه من است ،همه ميگويند که مهراوه با تو شبيه است ،پدرم زئوس
ميگفت تو دخترم ،خلق و خوي مهراوه آن خداي مشرق را داري ...تو دخترم
سيماي مهراوه «او» را داري  ...و من سخن هيچيك از دختران زئوس را باور
نكردم  ...اما رخساره هفاييستوس مرا به ترديد افكند ،از نه دختر زئوس که هر
يك الهه يكي از نه هنر زيباي جهاناند شعر را ،موسيقي را ،نقاشي را ،پيكرتراشي

نبودم ،آنچه را ميخواستم به زور شمشير و ستم از ضعيفان و بيدفاعان ميربودم،
هر نه هنر زيبا را از دست دختران معصوم زئوس بزور گرفتم و در خرجين خنگ
بادپاي سبك سيرم نهادم و بر روي جاده نور ،در سحرگاه شسته ،پا به طلوع ،رو
به سوي مشرق خورشيد تاختم تا زيباترين گنجينههاي مغرب را که يونانيان مغرور
بدان مينازند به سرزمين آفتاب آورم و به معشوقم هديه دهم.
از فراز قله کوه پارناس به شتاب شاهين بازگشتم و در حاليكه فرياد شيون و
ناله دختران غارتشده زئوس آسمان را خبر ميکرد من زحمت آنرا که سري به
قفا برگردانم بخود ندادم و سالها بي يك لحظه درنگ ،بي يك منزل آسودگي،
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تاختم و جز در برابر گلدسته زرين و خوشنگار معبد مهرپرستي که از قلب شرق
به ديدار من سربرداشته بود و در پيش راه سفر تنهاي من ايستاده بود نايستادم.
ناگهان خستگي عمري تالش و کوفتگي سالياني سفر از شرق به غرب و گريز از
غرب به شرق مرا از زين مرکبم فروانداخت و در کف سنگفرشهاي زرين
معبدم نقش زمين کرد .دست و رو در آب آن استخر زمردين مسجد شستم و
خرجين انباشتهام را بصد شوق برگرفتم و آهسته آهسته ،هراسان و پر از اضطراب
خود را به آستانه محراب کشاندم ،تاريك بود ،نميديدم ،شمعي روشن کردم و
tarikhema.org

در پرتو آن...
در پرتو آن چهره مهراوه را ديدم ،شناختم...
ديدم که دختران زئوس همه دروغ ميگفتند!
و چه خجلتي!
ديدم که آنچه در اين خرجين آوردهام شرمآور است !
آنرا کتمان کردم و...
تا بر من نخندد.
در برابر چشمان او نگشودم
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و آنرا همچنان که آورده بودم ،به قصر نخستين زئوس ،در سالونيك ،در
جزيره کرت ،باز پس فرستادم .که آنچه را در طول عصرها و نسلهاي بسيار،
پروازيترين انديشهها ،زيبا آفرينترين احساسهاي فرزانگان ،فيلسوفان،
نوازندگان ،نويسندگان ،شاعران ،پيكرتراشان ،و قصهسازان و اساطيرپردازان
آفريننده يونان عصر نور و طال به دختران زئوس هديه کرده بودند ،من آن همه را
در چشمهاي او ،در همه اندامهاي او ،در باالي او ،در سيماي او ،در آواي او و در
همه لبخند و نگاه او ،در غم و شادي او و در خشم و مهر او و در هر لحظه ديدار

و غبارگرفته يأس از اين سرچشمههاي زالل و سرد و خوشگواري که از
چشمهسار بودن او ميجوشد پر ميشوم ،لبريز ميشوم ،سرد ميشوم ،زدوده
ميشوم ،خوب ميشوم ،آرام ميشوم ،راضي ميشوم ،خدا را دوست ميدارم،
دنيا را دوست ميدارم ،همه رنگها را دوست ميدارم ،همه پيغمبرها را دوست
ميدارم ،همه خدايان را دوست ميدارم ،همه قهرمانان تاريخ را دوست ميدارم،
همه عاشقان را دوست ميدارم ،همه فصلها را ،همه عصرها را ،همه شبها را ،همه
صبحها را ،همه بادها را ،همه جويبارها را ،همه سبزهها ،سبزهزارها ،پرندهها،
ستارهها ،سفرها،بدها ،خوبها ،بچهها ،بيمارها ،ضعيفها ،عزيزها ،کشورها،
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ابرها ،آسمانها ،همه سرزمينها ،ملتها ،همه جهان را دوست ميدارم ،پر ميشوم،
پرپر ميشوم پر ميشوم ،پر ميشوم
و که ميداند که پر شدن يعني چه؟
پر شدن يك انسان خالي يعني چه؟

بارش تند باراني تندرآسا ،صاعقهزن ،با قطرههاي سرد و درشت بر کشتزاري

آسمان برداشته است

چه «حادثه»اي است!
که ميداند؟ که ميداند؟ که ميداند؟

من ميدانم مهراوه! من ميدانم اي باران تند بهاري! اي ابر بارانخيز اسفندي
که ،دامن پر از بهارت را ناگاه بر سرم افشاندي! اي ابر سپيد سبكبال اسفندي که
ندانستم از کدامين افق آمدي؟ از کدامين دريا به نيروي آفتاب دوست داشتن
برخاستي و بر باالي سرم چتر سپيد مهر افراشتي و با نازانگشتان بارانت آن
تكدرخت خشك بيبرگ و باري را که از قلب تافته کويري ساکت و سوخته
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قامت کشيده بود و سر به دوزخ برداشته بود باغش کردي و در همه جنگلهاي
زمين طاق!
من ميدانم مهراوه من! و  ...تو نميداني و تو نميتواني دانست

که تو

گل نازي که در گلخانه روييدهاي ،قناري زرينبالي که در قفسي آواز خواندهاي،
و من ميدانم که جگن صبور و لجوج اين کوير آتشخيزم ،که در طوفان
روييدهام ،که در آتش شاخ و برگ افشاندهام ،که سيليها خوردهام از باد و تبرها
خوردهام از هيزمشكنان که براي تنور آباديهاي اين سرزمين جگنها را ،گزها و

خار ،جگنم ،جگني بيباك و مغرور که هرگز با کوير خو نكردم و عليرغم هول و
حريق اين زمين دوزخي تن بر خاك ندادم ،برگ و بار ندادم ،و سرنوشتم ،به
جرم گستاخي در برابر اين جهنم پست که زادگاه خزهها و خزندهها است ،تنهايي
بود و زندگيم خاموشي و سرنوشتم خاکستر در آتش تنوري که به سوختن من
نان ميپزند ،که به سوختن ما نان ميپزند!
و تو مرغ آواره ،آن مرغ آواره کوير که از مرغدان روستاييان کوير
بگريختهاي ،که در آسمان بيپناه کوير که از سقفش آتش ميبارد و از کفش
خاك برميخيزد ،بر بلندترين شاخه آزاد و بيپيوند اين درخت بنشستي
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سالها پيش دل من که به عشق ايمان داشت
تا که آن نغمه جانبخش تو از دور شنيد
اندرين مزرع آفتزده شوم حيات
شاخ اميدي کاشت.
چشم براه تو بودم که تو کي ميآيي
بر سر شاخه سرسبز اميد دل من...

در دل اين تكدرخت سكوت ،تكدرخت خشك غرور آشيان بستي و آسمان
بهت کوير خاموشم را از شور و فرياد آوازهاي کودکانت ،جوجگان نوپر
نوپروازت پر کردي و سقف کوتاه اين آسمان بيگانه با ما را از باالي سرم
برداشتي و زمين تافته اين کوير آتشناك را به بارانهاي سحرگاهي شستي و
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خاك تيره اقليم زندگاني را با مخمل سبز سزي 3پوشاندي و چه ميتوانم گفت
که چه کردي؟ چه ميتواني دانست که چه کردي؟
تو پرم کردي تو لبريزم کردي تو آبادم کردي
پر شدم

و من لبريز شدم و من آباد شدم

تو آزادم کردي ،و من

و من آزاد شدم و که ميداند

که سرزمين باير درون يك روح چيست؟ و که ميداند که کوزه خالي و
غبارگرفته قلب يك سينه چيست؟ و که ميداند که شاهباز آسماني پرواز در بند
گرفتار يك تنهاي محزون چيست؟ و که ميتواند دانست که يك انسان چگونه

ويرانههاي يك «بودن» ويران چگونه ميتواند پديدار گشت؟
و من ،مهراوه من ،سرگذشت لبريزي خويش و سرنوشت آبادي خويش و
قصه کندوکاو گنج پنهاني خويش و حديث اعجاز ترا در دگرديسي خويش و
حكايت پوست انداختن از بايزيدي خويش و جوش کردن يكباره بيشمار
نهرهاي غريب از دوردستصحراهاي پرافسانه بيگانه خويش و  ...داستان
سفرهاي شبانه و پروازهاي بال در بال توي نيمشبانه خويش و اسطوره معراجهاي

. 3گويا اسم خاص باشد يا کلمه آرگو يا اصطالح مذهبي اي ،هر چه گشتم نيافتم.
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تماشايي خويش و اعجازهاي پيامبرانه خويش و وحي خويش و الهام خويش و
قرآن خويش و نبوت خويش و خداوندگاري خويش و آفريدگاري خويش همه
را ،همه را ،همه را نكته به نكته ،مو به مو شرح کنم.
با قلمي فرزند آفتاب ،با کلماتي زاينده مسيح ،با کالمي رشك ربالنوع شعر،
به آهنگي که خون در دل ناهيد آورد ،با آتشي که ذرات خاك اندام زرتشت را
برقصاند ،با فصاحتي که علي را از خلوت نخلستانهاي شبهاي دردمندش بيرون
کشد ،با شوري که حالج را بر سر دار بيقرار کند ،با نرمايي که بر سيماي مريم

که جز من ،به خدا و همه آفرينش خدا نخستين و آخرين سخنش نفي است به
طواف آورد ،با لطافتي که مخمل نرم پاره ابرهاي آسمان تابستان را بدان تشبيه
کنند ،با صداقتي که سپيده صبح بهار از شرم افق را گلگون کند.
با اعجازي که صميميت الهام را دارد و شكوه وحي را که الهام است و وحي
است و آن جبريل سبز بر دل اين امي عشق ريخته است.
و من ،مهراوه من ،همه آيات آسماني را که بر لبان خدا رفته است ،از نخستين
روز که با آدم سخن گفت  ...تا آن پنجشنبه بزرگ که لبان محمد خاموش گشت
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خواهم جست و از آن ميان اعجازيترين آيات خداوندي را براي تو بر خواهم
گزيد.
و من ،مهراوه من ،از هر دلي که از يادي تپيده است و از آن ترانهاي روييده
است سراغ خواهم گرفت و از آن ميان آنچه را که به کار دل من و تپيدنهاي دل
من آيد جستجو خواهم کرد و اگر يافتم و اگر در انبوه زيباترين ترانهها،
ديوانهترين غرلها و مشتاقترين کلمات عاشقانه که فرهنگ گرانبهاي دلهاي
خوباند و مذهب زيباي دوست داشتن ،آنچه را که در خود خوبيهاي تو،
کهكشان همه ستارگانم ،منظومه آفرينشم خواهم سرود بكار خواهم گرفت.
ومن ،مهراوه من ،به همه معبدهاي جهان ،به همه صومعههاي تاريخ ،از شرق
دور تا دورترين اقصاي مغرب زمين سرخواهم کشيد و در انزواي پر از قدس و
اخالص و نياز مشتاقترين پرستندگان خدا ،عاشقترين بندگان خدايان ،خواهم
ايستاد و به راز و نيازهاي دلهاي دردمند ،به دعاهاي گريهآلود جانهاي
آتشگرفته و به اورادي که از نهادهاي پرالتهاب خلوتگزيدگان پارسايي که
پرستيدن را بر زيستن و سوختن را بر ساختن و جنون را بر خرد و آخرت او را بر
دنياي خويش برگزيدهاند و ،دست بر دامن او ،سر بر زانوي او ،نقش ديوار
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محراب او ،جهان و زندگي جهان و هرچه را در آن است رها کردهاند گوش
فراخواهم داد و از ميان اين گرمترين دعاها ،زاللترين اوراد و پاكترين مناجات
پنهاني دل با معبود که «همچون بخارهاي سبكخيري در سراسر زمان و در پهنه
زمين از سطح درياي آبهايي که بر آن آفتاب گرم و نيرومند عشق تافته است به
آسمان برميخيزد و بسوي خدا بال ميگشايند .زيباترين ،خوشرنگترين،
نرمترين و روحانيترين پرستوهاي اوراد را و قمريان دعا را صيد خواهم کرد و
برايت هديه خواهم آورد.

قطره ميگدازد و ميبارد ،هجده سال گذشتهام را همچنان که در کار مردم و
عشق آزادي کردم ،هجده سال ديگرم را کلمه کلمه خواهم ساخت و در ستايش
شمس تبخيز خواهم سرود و چنان قامت زيباي تو را اي آفتاب! در زير باران
گلهاي رنگارنگ و خوشعطر شوق و شورها و تب وتابها و دعاها و وردها و
ترانهها و قصيدهها و غزلهاي بيتاب و زيبا و پرشكوهم غرقه سازم تا ...
تا اين «بيتويي» سياه و خالي را از تو لبريز کنم ،تا اين زندان را برگونه
خانهمان بيارايم ،تا بر سيماي زشت و بيگانه اين غربت خطي را از سرزمين
ميهنمان ،رنگي از رنگهاي ديارمان نقش کنم،
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اي کشور «غيب»! وسوسه تو مرا بر روي اين زمين آرام نميگذارد .اي ميهن
افسانهاي من ،سرزمين همه آرزوهاي بلند ،شهر خدا ،شوق تو زيستن را در زمين
دشوار کرده است .اي خويشاوند راستين من که هرگز با تو نبودهام ،اي مخاطب
من که هيچگاه با تو سخن نگفتهام ،بي تو با بيگانگي و سكوت ميميرم.
ميهن من ،مهراوه من! انتظار گم کردن تو است ،غربت غم دوري تو،
اضطراب درد بي تو ماندن ،غم ،داغ بي تو زيستن.
عشق آرزوي تو ،شعر گفتگوي تو ،مذهب راهي به سوي تو ،عرفان آشنايي
تاريخ ،همنشين اساطير بودهام.
مهراوه من ،ميهن من! در نامهاي تهي الههها تو را ميپرستيدم ،من آنها ر از تو
پر ميکردم ،در سيماي قهرمانان تو را عاشقانه ميستودم ،در خاك سرزمينم با تو
عشق ميورزيدم ،در چشمهاي معشوقم تو را ميديدم ،در اندام بتم تو را
ميستودم
چه ميگويم؟ در لبخند مهتاب ،در نوشخند سحر ،در
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در نجواي بادها بر سر شاخههاي سپيدارهاي بلند ،در زمزمه جويبار ،در دل
شبهاي باغ ،در
در حلقوم هر دردمندي ترا ناليدهام ،در چنگ هر نوازنده تو را نواختهام ،در
زبان همه شاعران تو را سرودهام ،در قلم همه نقاشان تو را نگاشتهام ،در تيشه
همه ...پيكرتراشان ،بتسازان ترا ساختهام ،در خلوت تنهايان براي تو گريستهام،
در همه دلهاي عاشق بخاطر تو تپيدهام،همه چشمهاي خوب از دل من اشك
ريختهاند ،همه آههاي ناکام از سينه من برخاستهاند ،در همه بيتابيها ،غمهاي
tarikhema.org

ناشناس ،حسرتهاي مجهول ،عطشهاي تشنه ،جستجوهاي بيانتها،
همه من بودهام ،همه تو بودهاي
هنر را به جستجويت فرستادهام و هنوزت نيافته است ،عشق را در پيات روان
کردهام و هنوز آواره است ،زيباييها از تو نشان ميگيرند و هنوز نشناختهاند ...
کجايي؟ که اي؟ اي آشناي ناشناس! اي خويشاوند بيگانه! اي هميشه با من،
بيتويي بد است ،غربت طاقتفرسا است
اينك منم و اين تبعيدگاه دور ،تنهايي سرد و بيانتهايي در سرزمين سكاها،
بسته زنجير زئوس ،همدم کرکس جگرخواره و گناهم «آتش» و تسليتم دختران
دريا و مهراوهام ،ايو ،مغضوب زئوس ،آواره زمين.

دور از من و من زنداني
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اين هيچستان تلخ ،تنها چشم براه آنكه بايد باشد و نيست ،غريب آنجا که نبايد
باشد و هست و من دانهاي ،در دلش خاطره باغ و بهار گذشتهاي مجهول ،در
جانش آرزوي سبز آيندهاي ناشناس و حال در الي دو سنگ اين آسياي بيرحمي
که باد *...مرگ چه دارم؟ هيچ ،تنها يك تصوير! تصويري که در آن خاطره و
آرزو بهم درآميختهاند .اين تصوير کيست؟ دلم از حشمت ياد تو سليماني شد.
اکنون ديگر به اقليم ديگري رسيدهام که هوايش آتشگون و زمينش کينهخيز
و آسمانش دردبار است .خلوت و انزوا و تنهايي ،حيرت و رهايي و گمراهي.
زندگي همه و همه را پشت سر نهادهام و رسيدهام به «انتظار»!
رنجم نه ديگر تنهايي که جدايي است و اضطرابم نه زاده بيکسي که بياويي
و کسي چه ميداند :غريبي که خاطره وطنش ،شهر و خانه و خانمانش به
حادثهاي در او بيدار ميشود غربت برايش طاقتفرسا است .هر گلي در اين
سرزمين گلوله آتشي است .در هر نوازشي احساس سرزنشي و در هر دعوت
مهربان ماندني وحشت...
دلي که از بيكسي غمگين است هر کسي را ميتواند تحمل کند .هيچكس بد
نيست .دلي که در بياويي مانده است برق هر نگاهي جانش را ميخراشد ،لبخندها
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زهرآگين ،دهانها حفرههاي وقيح آزاردهنده ،تسليتها خفقانآور ،لذتها
دروغهايي فريبنده ،زيباييها حيلههاي اغفال ،افقها حصارهاي عبوس زندان،
درختان هر يك قامت دشنامي ،ابرها هر پاره سايه نفريني ،مهتاب سرد و آفتاب
رسوايي و روز برص گرفته وقيحي که او را بر سر کوچه و بازار بيگانگان
ميگرداند و شب گرگ آدمخواري که در پناهگاه دردمندش او را ميجويد تا
فرو بلعد و طبيعت نه ديگر هيچستاني سرد و گنگ که دوزخي درگرفته از حريق
و دريايي مواج از آتشهاي عذاب  ...که هر چهرهاي ،نگاهي ،طرح اندامي،

بيپيوند بودن جز پيوند گسسته است .نداشتن جز گرفتن است .مرغي که در
قفسي تنها زاده است ،آب و دانه آرامش ميکند و برگ سبزي ،چراغ رنگيني،
زنگوله قشنگي غم از دلش ميبرد .اگر رهايش هم کنند به قفس باز ميگردد .اما
پرنده وحشي ،پرندهاي که آواي جفتش را از قلب باغهاي ناشناس دور ميشنود
سراسيمه و ديوانهوار هرچند بياميد چندان خود را به ميلههاي آهنين و در بسته
قفس ميزند و بيتابي ميکند تا پر شكسته و خونين کنجي ميافتد و سر در
شانههايش فرو ميبرد و چندان خاموش و آرام ميماند تا بميرد.
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و چه زشت است و نفرتبار و ابلهانه استداللهاي عاقالنه و دلسوزيهاي
مهربانانه و پند و اندرزهاي مشفقانه که پرنده زندگي را بر خود سياه کرده است.
راحت و امنيت و نعمت آزارش ميکند .دل به خيال و خرافه بسته است .پروانه
خيالپرداز ديوانه!
چقدر بر سرنوشت رقتبارت دلم ميسوزد .اي پرنده شاعر! چرا از اين مرغان
عاقل خانگي درس خوشبختي نميآموزي؟
من مرغ خانگي نيستم .هر دلي عقل خويش را دارد .بر شوربختي گرگ

کسي سراغش را نميگيرد و جز گلوله صياد در انتظار هيچ نيست سگان پر شور
و شعفي که «بر آن خاکسترهاي نرم» در مطبخ ارباب گرم و امن خفتهاند و «از آن
تهماندههاي سفره» مست شدهاند و مزبلههاي شهر رؤيايشان را شيرين و آرامبخش
کرده است دل ميسوزند اگر دوست او باشند و يا شاد ميشوند اگر دشمن او اما
نه گرگ بايد سگ را به سفلگي محكوم کند و نه سگ گرگ را به جنون .هر دو
بر فطرت خويش زندگي ميکنند ،با فهم خويش جهان را ميفهمند .هر يك
عقل خويش را دارد .مرغ بايد بپرورد و پي ببندد و پروانه بسوزد و خاکستر شود.
او طعمه هضم است و اين طعمه آتش .آن را در جواب جوع شكم ساختهاند و
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اين را در پاسخ نياز شمع .شبنم که تمام شب را در انتظار خاموش مانده است ،با
نخستين بوسه آفتاب بودن خويش را رها ميکند و اين عشقبازي او است .و
چغندر در حرارت خورشيد ريشه ميبندد و درشت ميشود و اين اقتضاي فطرت
او است« .کدامين عاقالنهتر است» پرسشي ابلهانه است! ما عادت کردهايم که همه
چيز را در عالم با فهم خويش بسنجيم .حتي خدا را در قالب عقل خويش
ميريزيم .او نيز ناچار است آنچنان کند که ما ميفهميم ،آنچنان باشد که ما
ميپسنديم .عاقالنه چيست؟ عاقالنه چيزي است که هر کسي به اقتضاي سرشت
پنداريم.
در رستوران دانشجويي اسراييليها روزي بر سر ميز نهار روزنامه لوموند را
ميخواندم .سرمقالهاش تحليلي بود از کودتايي که در بوليوي پرداخته بودند.
کنار دست من يك دانشجوي اسراييلي نشسته بود .سرش را به زحمت خم کرده
بود و با کنجكاوي ميکوشيد تا صفحهاي را که از الي صفحات روزنامه بيرون
آمده بود بخواند .گفتم کدام صفحه را ميخواهيد؟ گفت صفحه بورسها را .آن
را گرفت و ملتهبانه و دقيق نوسان قيمت کاالها و ارزها را بررسي ميکرد ،فكر
کردم شايد تاجر است .هيچ نگفتم اما او اعجابش را نتوانست پنهان کند و پرسيد
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که سرمقاله سياسي به کار شما چه ميآيد؟ مگر سياستمداري از بوليوي هستيد؟
گفتم نه ،دانشجويي ايرانيام  ...گفتم شما مگر تاجري فرانسويايد؟ گفت نه،
دانشجويي اسراييليم اما بهرحال در پاريس زندگي ميکنم و الجرم تحول بورس
و تغيير ارز در زندگي ساده دانشجويي هم بياثر نيست .مطالعه صفحه سوم
لوموند که صفحه اقتصادي است به من اين آگاهي را ميدهد که مثالً بدانم که
سال ديگر هم بليط اين غذا همين  33ريال باقي خواهد ماند يا نه ،زيرا اگر وضع
فرانك در ميان پولهاي ديگر دنياي سرمايهداري با همين منحني رو به تزلزل رود

شد همينطور چيزهاي ديگري که به يك زندگي دانشجويي بسته است ،از قبيل
کفش و لباس و اتوبوس و کرايه خانه و قيمت کاغذ و مداد و ميوه و قهوه .اما
سرمقاله يا تفسير سياسي يا اخبار خارجي لوموند که براي شما روشن ميکند که
مثالً کودتاي نظامي بوليوي راست است يا چپ ،ساخت «سيا» بوده است يا سفيد
يا سرخ يا عوامل داخلي براي زندگي واقعي شما و مسائلي که اکنون شما با آن
در تماسيد چه نتيجهاي دارد؟ لحظهاي در هم نگريستيم و ديديم که ما دو
دانشجوي همسن و همعصر و همرشته تا کجا در چشم يكديگر احمقيم!

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

545

tarikhema.org

احتماالً بليط غذاي رستورانهاي دانشجويي از سال ديگر  33/5تا  34ريال خواهد

PDF.tarikhema.org

هبوط

به ياد آن زن روستايي افتادم که عمر را در کار صحرا و فقر خانه بسر برده بود
و به دو تن از خويشان من که يكي نازك و بلند بود و ديگري کلفت و کوتاه،
با لهجه محلياش ميگفت« :قد بلند گل تو گلستان ميچيند ،قد کوتاه تپاله گاو
تو ديگدان ميچيند» و ما به آن قد کوتاه خنديديم و ديديم او از آن قد بلند
عذرخواهي ميکند و دانستيم مقصودش اين است که آدم کوتاه عنصر مفيد و
بدردخوري است اما بلند قد آدم بيكاره و بيثمري! هميشه مسأله اختالف درجه
در عقل نيست بلكه اختالف نوع و جنس هم هست که از آن غالباً بيخبرند.

اشراق» چه نامي است که براي کتابش برگزيده است؟ « :عقل سرخ»!
عقلهاي ديگر عقل موش کور است که «خانههاي پيچ در پيچ و دقيق بنا
ميکند ،همه در زير خاك» .در زير آفتاب اين عقل کور ميشود.
عقل روباه که «هدف برايش هر وسيلهاي را توجيه ميکند» .و عقل سگ ،که
گاه با «سگ دوي»هاي شب و روز ،گاه با کند وکاو در مزبلههاي خاليق ،گاه با
نيش و گاز و عوعو و پارس و قساوت ،گاه با دم جنباندن و موس موس و
چاپلوسي و استرحام ،گاه پيشتازي از صياد در صيد شكاري که ديگري
مجروحش کرده است ،گاه با عوعو از کينه مهتابي که در بلندي استغنا و تنهايي
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زيبا و پرشكوهش نور ميافشاند و پستي و زشتي و پليدي او را که در شب پنهان
بود بيآنكه بخواهد و حتي آگاه باشد روشن ميکند و گاه با وفاداري به ارباب و
پاسداري قصر ،نان خودش را در اين روزگار قحطي و خشكسالي در ميآورد ...
و عقل کاسب که آسمان ،سقف تجارتخانه او است و جهان ،بازار بزرگ و
مذهب ،دخل و زمان تقسيم شده نه به قرن و سال و ماه و روز و ساعت ،که به ير
رسيد نزول و سفته و چك و «معامله» و باالخره «وجود»ش همان «موجودي»ش و
انسانيت و کمال و خشنودي خدا و بهشت همه کاالهايي که با پول ميتوان

سفارش دادن و به سيد و مال که اهل و عيال اويند *...و به هرحال به ابوالفضل
آش و به حسين شله و به حسن شلهزرد و شربتي ،شيرينياي ،چراغانياي درست
ميشود ،کلكش کنده است،
انسان موجودي است که يا «ميفروشد» يا «ميخرد» و بقيه حرفها همهاش
حرف است .و عقل روشنفكر« ،موريس دوباره» گفته است« :کسي که وجدان را
از دست داده است بيآنكه شعور را جانشين آن کرده باشد» .عقلي که آن همه
اشپنگلر را عصباني کرده است .آنها که در کافهها و جلسهها و کالسها و
کنفرانسها مينشينند و ميبافند و تحليل ميکنند و نتيجه ميگيرند و بر اساس
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آن نقشه ميکشند و برنامه طرح ميکنند و وقتي وارد ميدان عمل ميشوند و در
برابر واقعيت زنده موجود که آنها نديده و حس نكرده آن همه غائبانه درباره آن
انديشيده بودند و استدالل کرده بودند و به نتايج دقيقي هم رسيده بودند قرار
ميگيرند ميبيني که «خرپيششان ابوعلي سينا است»! و عقل زارع که يك دهم
کار را خودش ميکند و نه دهم بقيه را به دست توکل ميسپارد و آه ناله و دعا و
حسرت و انتظار .و عقل صنعتگر که ده دهم کار را خودش ميکند و ميپندارد
که جهان و انسان ،جامعه و تاريخ هم ماشين است که فقط بنزين ميخواهد و

و از او «کاربكشي» و بقيه حرفها فلسفه است و شعر و خرافه و احساسات
بازيهاي رمانتيك و موهوم!
و عقل سياسي ،کسي که در هيچ امري ترديد ندارد و قاطع و تند و آتشين
سخن ميگويد و حرفهاي ساده پيشپا افتاده را با آب و تاب و حرارت واگو
ميکند آنچنان که گويي کشفي است يا ناموس خلقت است حقيقت برايش تنها
مصلحت است و هستي صحنه مبارزه سياسي او و حريف او است و «غيرممكن
برايش غيرممكن است» و راه حل هر مشكلي را او بسادگي ميداند و پاسخ هر
معضلي را در يك جمله روشن و مقطع صادر ميکند و باطل آن است که با او
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نيست و حق آن است که با او است و هدف او غايت خلقت است و نهايت حيات
و سرمنزل تاريخ و در چشمش همه چيز مطلق است ،يا همه است يا هيچ .او مرد
زمان است .يك موجود موقتي! ماهيت او را شرايط ميسازد .برآيند نيروهايي
است که از همه سو در او سر بهم دادهاند .اين است که وقتي از جايگاهش کنار
ميرود پايان مييابد .تنها يك خاطره ميشود و از اين رو است که ميتواند
«خاطرات» بنويسد .خاطرات ايامي را که وي وجود داشته است .درست در همان
هنگام پايان مييابد که مرد حقيقت آغاز ميشود .ناپلئون را در سنت هلن قياس

سكوت و شكست و تنهاييش! با بودا در گمشدنش ،با سنايي و غزالي و مولوي
در گريز از دربار و دستگاه و با مالصدرا در کوهستان بيکس قم ،با *...و با همه
آنها که «در از دست دادن همه چيز» همه چيز شدند.
و عقل عالم که همه اسرار آفرينش ،همه ابعاد وجود و همه نيازها و دردهاي
روح و همه جلوههاي انسان و همه چيز و همه چيز عبارت است از آنچه او
ميداند و چون «خدا را در زير چاقوي جراحيش لمس نكرده است منكر است» و
چون عشقي اينچنين نيرومند و آتشناك با مقدار کالرياي که از سوخت مقدار
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محدود و حسابشده قند و نشاسته و چربي در اين اندام نميخواند بنابر اين وجود
ندارد.
و عقل فيلسوف ،کسي که از خدا و خلقت و عالم و روح و انسان و تاريخ و
آينده و غايت وجود و رمز حيات و حكمت آفرينش سخن ميگويد و نظر
ميدهد و به هيچ قرينهاي ،نشانهاي ،دليلي ،تجربهاي ،اطالع و خبري بيشتر از
ديگران احتياج ندارد.
عقل ادبي کسي که تا در سخن گفتن ،چَنين را چُنين تلفظ کردي يا «فَأنذر»

چون قطع کرده است که «در هر زمينهاي کامالً پيادهاي»! و آدمي که مقاله چهارم
در شعر و شاعري از چهار مقاله نظامي عروضي تصحيح مرحوم ادوارد براون و
مرحوم عالمه قزويني و استاد معين و غيره و غيره را نخوانده است ،چه حقي دارد
که درباره نسبيت انشتن يا طبقات اجتماعي حرف بزند؟ و کسي که آنرا خوانده
است چه نيازي دارد که به هيچ حرف ديگري در دنيا گوش بدهد؟ مگر نه اين
است که:
هر که خواند صرف مير مير را

بشكند صد قفل و صد زنجير را

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

536

tarikhema.org

را با همزه وصل قرائت کردي بعد از آن اگر شقالقمر هم کردي فايدهاي ندارد

PDF.tarikhema.org

هبوط

نزد مرحوم سعيد نفيسي بوديم در فرانسه .دانشجويان از سياستمدار معروفي به
تجليل سخن ميگفتند که ملي است و آزاديخواه و شجاع و هوشيار و  ...ديدم
که لبخندي تحقيرآميز ارزاني فرمود حاکي از اينكه شما کجاييد؟ چه خبر داريد؟
«من او را از نزديك ميشناسم ،با او حرف زدهام ،او نه يك کلمه تاريخ بلد است
و نه يك کلمه جغرافي»!
و عقل روحاني ،بهار آن را به نظم آورده است که دو تن از اين گونه عقال با
هم سخن ميگفتند در باب انسانها *...و عقل عارف*...

بودا ،عقل نيروانايي فضاي آرام و «بيوزش» ،زالل ،سرد شده ،خاموش! عقل
بيان.
و عقل سبز عقلي که از يك سو عميقترين مايههايي را که در پنهانيترين و
دورترين زواياي روح انساني جا دارد ميبيند ،آنچنان که «وانگوگ» ميديد و
در تابلوهاي شگفتش بخصوص در تابلو يك کافهاش آورده است و از سويي
ديگر عقل رويش و خرمي و بهار است .عقل جوانه زدن و سرزدن و شكفتن.
عقل احياء .رنگ عصاره ارديبهشتي طبيعت جوان .رويش و طراوت و شادي و
نشاط اين جهاني ،محسوس .عقل مائدههاي خوب و زيبا و پاك بهشتي در زمين.
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و براي ما ،عقل حكومت و چيرگي و هجوم و عقل جباريت و استبدادي که
منطق آزادي و صالح و پسند زمانه از آن مي هراسد ،ميگريزد و روح ،دزدانه و
پنهاني ،خود را بيخبر ،به زير دستهاي تملك او ،سايه تسلط او ميکشد .عقل
جبر دلخواه .عقل پاسكال
و عقل کبود ،عقل راز و درد و عقل سپيد ،ارادت و تقدس و ايمان و تقوي و
عقل سرخ ،عشق و عقل آفتابي ،نه عشقي که صورتي رنگ است .نه عشقي که
سرخ است ،نه عشقي که ارغواني است .عشقي که به رنگ طال است .سوزندگي
سرخ!
و من اکنون چشم در آفتاب گشودهام .تاريخ را پشتسر نهادهام .تاريخ را
اگر بكشيم ،به مطلق ميرسيم و من او را کشتهام .شرق و غرب را گشتهام و هر
دو سفر را به پايان بردهام .جهان نمايشگاه عظيمي بود که من همه غرفههايش را
يكايك رفتهام و ديدهام و ديگر بازگشتن و بازديدن آنچه گشتهام و ديدهام برايم
نه تنها بيهوده است ،که محال است .ديري است که از زندانهاي طبيعت ،تاريخ،
ما و من رها شدهام و رسيدهام به دشت هموار و بيكرانه رهايي ،مطلق ،بيرنگي و
بيسويي .حيرت ،عطش ،عبث ،پوچي.
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و اکنون از آن وادي نيز گذشتهام و رسيدهام به کشوري که بر آن گام هيچ
کلمهاي نرفته است و خراش هيچ نگاهي بر آن نيفتاده و پاکي بكر آن را پليدي
هيچ فهمي نيالوده است .من اکنون کاشف اقليمي هستم که خود خالق آنم! و که
ميداند چه ميگويم؟ چه احساس ميکنم؟ کجايم؟
«بودن» حصار تنگ و تاريكي است که در آن ديگران همه به تاريكي و تنگنا
خو کردهاند ،چه ميگويم؟ آن را احساس نگردهاند .هنگامي که روزنهاي به
بيرون باز ميشود تنگنا و ظلمت و خفقان را به اطاق ميآورد .ديگران همه با هم يا

تنها در کنار پنجرهاي که در برابرم گشوده است به تماشا ايستادهام و جز اشباح
اندامهايشان را نميبينم ،جز زمزمه درهم و نامفهوم آوايشان را نميشنوم ،حتي
تشخيص نميدهم که ميخندند يا ميگريند ،صداي جنگ و جدالشان است يا
پايكوبي و نشاطشان!
در کنار اين پنجره ايستادهام و چشمهاي اشكآلود و مشتاقم را به لبهاي
کبود مشرق دوختهام و ساقه نازك صبح را مينگرم که دمادم در برابر چشمان
آرزومند و بيتابم ميرويد و دلم همچون پرندهاي که آواي آشنايش را ميشنود،
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بيقرار خود را به قفس ميزند و من به دو دست قفسش را ميفشرم تا نگهش
دارم.
درخت زرين آفتاب در برابرم ميرويد و من ،در پرتو سربي سحر ،سواد
آبادياي را مييابم که بر کرانه هستي رنگ ميگيرد و هر دم به چشمم آشناتر
ميآيد .و اکنون کوهها و رودها و باغها و برج و باروها و خانهها و جادهها و
کوچهها همه را و آن کوچه که با هم هميشه از آن گذر داشتيم و  ...آن خانه ...
همان کوه و همان رود و آنك دهانه آشنا و خاطرهآميز همان غار

و هستي به لبخندي به رنگ دوست داشتن ميخندد.
اُه! چه ميبينم؟ چهها مييابم؟
احساس کسي را دارم که ناگهان در برابر آينهاي بايستد و تصويري را که بر
آن ميبيند هيچ نشناسد .ميگويند تن که ميميرد روح اين جهان و همه پيوندهاي
اين جهاني را ميگسلد و به سوي عالم غيب پرواز ميکند .نشأت ديگري ،عالم
ديگري ،حيات ديگري ،مابعدالطبيعه ،عالم علوي ،نزهتگاه ارواح ،الهوت،
ملكوت .آخرت! و ميگويند ميان دوزخ و بهشت هيچستاني است بنام برزخ!
ميگويند دنياي برين ،عالم ارواح ،حيات پس از مرگ در وهم اين جهاني ما ،در
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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قالب عقلي ما نميگنجد .کلمات نيز بدانجا راهي ندارند .ميگويند  ...اما من
ميبينم!
در مرز پايان هستي ايستادهام .به قفا مينگرم ،همه پيامبران و حكيمان و
هنرمندان و شاعران تاريخ را از دوردستها ميبينم که پيشاپيش امت خويش
ايستادهاند و از اينجا که منم ،سخن ميگويند .قطرههاي خاموش اشك را ميبينم
که بر سيماهاي پاك و تافتهاي که در اعماق مهگون تاريخ و اساطير طرح شبحي
را يافتهاند و غوغاي دلها را که از حسرت اين جا که منم به درد آمدهاند و طغيان

نميتوانند گذشت و در پهنه اين بيابان عميق از حيرت و نوميدي و نياز جنون
گرفتهاند و همچون سپند بر آتش در خويش ميگدازند و تاب ندارند و
گروههاي اندك و بسياري که در پي مردي از قوم که به «بو» راه را مييابد ،از
نقطههاي دور و نزديك زمين به راه افتادهاند و تند و آرام ،بر جادهاي مستقيم يا
پيچاپيچ براه افتادهاند و گروهي از «تنهايان» که همچون نيلوفر بر صفحه آب ،تنها
با خويش نشستهاند و چشم در خويش دوختهاند دل به آرزوي اين سرزمين
بستهاند و از شوق و رنج در خود محو ميشوند و با ياد آن عشق ميبازند و من که
ديگر در آن دنيا همه چيزش را شناخته بودم ،هيچ بيراههاي ناشناس در پيش پايم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مرا به سرمنزلي مجهول نميخواند به راه افتادم ،در هيچ منزلي بر سر راه درنگ
نكردم ،هيچ دعوتي را نپذيرفتم ،آمور *...هيچيك مرا نفريفت که همه را
ميشناختم و آمدم و آمدم تا بدينجا رسيدم ،تا «آن» را يافتم .همان «نميدانم
چه»اي را که همه عمر مرا بيقرار خويش کرده بود ،همان «نميدانم که»اي که
همه چهرهها را در نگاهم بيگانه نموده بود ،همان «نميدانم کجا»يي که جهان را
در دلم غربتي سياه ساخت:
گفتند بيعت کن! نكردم ،گفتند بمان! نماندم ،گفتند بخواه! نخواستم .رنجم

کنند و تسليم نشدم ،تا رامم کنند ،رام نشدم ،تا بشوم ،نشدم ،تا در غربت ماندگار
شوم ،تا با شب خو کنم.
همان ناشناسي که دلم را با او آشنا مييافتم نگذاشت تا با اين آشناها که دلم
با آنها بيگانگي ميکرد بمانم.
به راههاي ديگري که رو به شهر و باغ و آبادي بود نرفتم ،راه اجدادم را دنبال
کردم که جد بزرگم گفته بود که اين راه ما است ،من آن را تا بدينجا آمدهام ،تو
آنرا دنبال کن! و او نيز همين را به پدرم گفته بود و پدرم همين را به من .آنها
هيچكدام نگفتند ،من از همهشان شنيدم ،بعضيها با زندگي کردنشان حرف
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ميزنند  ...و اين وصيتي است پشت در پشت و گفته بودند که ما سالك اين
طريقيم که گمشده ما جز در اين طريق نيست و ما عمر را همه در جستجوي آن
گذاشتيم و گذشتيم و شما بايد آنرا همچنان دنبال کنيد تا آنرا بيابيد و من نيز
دنبال کردم و بر راههاي ديگر نرفتم و در اين طريق که بيش از يك قرن است که
اين سفر را آغاز کردهايم من از رفتن باز نايستادم و نوميد نگشتم و همچنان در
جستجوي آن گام زدم ،صبر کردم و  ...يافتم! يافتم!
اکنون راز اين وصيت پشت در پشت که از اجداد خويش دارم بر من آشكار

حكمت ناگهان برآشفت چرا برآشفت؟ و شهر را و مردم را رها کرد چرا رها
کرد؟ و به گوشه روستاي آرام و دوري روي آورد چرا آورد؟ و در خلوت
انزواي خويش پنهان شد و از همه خلق دامن برچيد و عمر را به سكوت و
جستجو بپايان برد چرا برد؟ چرا سكوت کرد؟ چرا چنين کرد؟ چرا آمد؟ چه
ميخواست؟ چه گم کرده بود؟ و آن ديگري و آن ديگري و آن ديگري  ...همه
رفتند و جستند و گشتند و سر به خاك فرو کردند و ديگري راهش را دنبال کرد
و رفت و جست و گشت و سر به خاك فرو برد و ديگري  ...و من نيز راهشان را
دنبال کردم و به فريبهاي امروز زندگي نفريفتم و استوار ماندم و وفادار رفتم و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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جستم و  ...گمشده يك قرن جستجوي نسلهاي پياپي خاندانم را که همه عمر را
و زندگي را بدنبال آن گشتند يافتم و آن اکنون در دستهاي من است ،در
چشمهاي من است ،درسينه من است ،در عمق خلوت خياالت عطرآگين من
است ،در روح من است ،در نهانخانه قلب من است ،در کنار من است ،در زبان
من است ،در طنين آواي من است ،در برق نگاههاي من است ،در الي انگشتان
من است ،در نوك قلم من است ،در پردههاي زيباي سخن من است ،در پس هر
احساس من است ،در خم گردش چشم من است ،در تكتك سلولهاي مغز من

من است ،در لحظه لحظه زندگي من است ،در دم هر دم زدن من است ،در
شكفتن هر لبخند من است ،در خم هر اخم من است ،در ابهام هر سكوت من
است ،در جلوه هر گفتن من است ،دردامن من است ،در گريبان من است ،در
حلقوم من است ،در زير پوست من است ،در زير پلك من است ،در گوشههاي
چشم من است ،در گرماي تن من است ،در سنگيني جسم من است ،در اضطراب
جان من است ،در ثانيههاي من و دقيقههاي من و ساعتهاي من و روزها و شبهاي
من و هفتههاي من و ماههاي من و سالهاي من و جواني من و کمال من و پيري
من و تندرستي من و بيماري من و شادي من و غم من و اميد من و يأس من و
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شكر من و شكايت من و حيات من و مرگ من و  ...و آي! همه جا هست! همه
جا!
به هر آوازي ،به هر سازي ،به هر نغمه چنگي که گوش ميدهم به اميد شنيدن
آوايي از او است ،به هر رنگي که مينگرم در پي رنگي که يادآور آن
معجزههاي رنگين من است ميگردم ،هر سخني را که ميشنوم در جستجوي
واژههاي دلنوازي هستم که رمز گفتگوي من و او است ،هر داستاني را که
ميخوانم آنچه را به داستان من و او همانند است ميخواهم ،هر عطري را که

چه کسي اين سخن علي را ميفهمد؟ من آنرا هم اکنون «مييابم» .آنرا درباره
خدا ميگويد ،چه زيبا است سخن گفتن علي درباره خدا! چه کسي او را چون
علي ميشناسد؟ علي سراپا مملو از خدا است ،سوخته آتش او است ،گرم هواي
او است ،غرق ياد او است« :من در هيچ چيز نمينگرم مگر آنكه پيش از آن ،با
آن و پس از آن ،او را ميبينم»!

آه! چقدر راست ميگويد! چقدر همينطور

است! نميتوانم خوب حرف بزنم اين حالت از آن هر حقيقتي است ،صفت ويژه
حقيقت است.

من همه چيز را ،همه کس را ميبينم و هيچگاه چهره او از پرده

چشمم غيبت نميکند! در همه چيز ،در همه کس ،با همه چيز ،با همه کس ،بي
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همه چيز ،بي همه کس او را ميبينم ،چشمم را که ميگشايم در چهره او
ميگشايم ،چشمم را که ميبندم در چهره او ميبينم ،گويي بر روي همه اشياء،
بر روي همه صورتها ،بر روي هوا ،بر روي آسمان ،بر روي شب ،بر روي آفتاب،
بر روي ماه ،بر روي تكتك هر ستارهاي ،بر روي برق هر شبنمي ،قطرهاي،
برگي ،قامت درختي ،ناز شاخهاي ،گلبرگي ،بر روي آب ،بر روي سبزه ،بر روي
هر صفحه ،بر روي هر سنگ ،هر خاك ،هر قلم ،هر کتاب ،هر دفتر ،هر کاغذ،
هر رنگ چهره او را رسم کردهاند! چهره او را گويي بر پرده چشمم نقش

هرکه ميافتد او را ميبيند ،چهره او در عمق فهمم هست ،اينستکه هر کتابي
که ميخوانم او را ميفهمم! تاريخ ميخوانم و در همان حال او را هم ميفهمم ،به
سخن کسي گوش ميدهم و در همان حال او را هم ميشنوم ،مخاطبها را
مينگرم و در همان حال او را ميبينم ،در سيماي خليفهام سيماي او نمودارتر
است ،در کنار متوليم به او نزديكترم ،شاديهايم که همچون برق ميگذرد سيماي
او را روشن ميکند ،غمهايم که پياپي به مباركبادم ميآيند و هرگز ترکم
نميکنند و هر لحظه مرا سنگينتر در خود ميفشرند مرا به او محتاجتر ميکنند.
اميد او را پيش نظرم ميکشاند ،يأس مرا پيش او ميکشاند ،طنين نوازشگر
سخنش فضاي آفرينش را پر کرده است .آنرا مداوم ميشنوم ،در سكوت
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ميشنوم ،در هياهو ميشنوم ،کوهها ،ديوارها ،فرسنگها ،ستارهها ،ماه ،خورشيد،
آدمها ،درختها ،زمين ،آسمان  ...هرچه خدا ساخته است همه شيشههاي نازك
بيرنگند و من از وراي آنها همواره او را ميبينم ،او هيچگاه غائب نيست ،همه
اشياء ،همه اشخاص پنجرههايياند که بسوي او گشودهاند ،من در کنار هر
پنجرهاي او را مينگرم ،او را تماشا ميکنم ،در برابر آينه که ميايستم خود را که
در برابر آينه ايستادهام نميبينم ،از آن وحشت دارم ،خود را در چشمان او
مينگرم ،و در همين حال او را هم ميبينم و در همين حال او را ميبينم که مرا

به روي آينه خم ميکنم ،صورتم را بر صورت آينه ميگذارم ،فشار ميدهم که
نزديكتر شوم ،پيشتر آيم و با کنجكاوي و شوق ولرز در عمق چشمهايم مينگرم،
چشمهايم را باز باز ميکنم تا خوبتر ببينم ،در چشمهايم خيره ميشوم و
ميجويم و ميگردم آيا تصوير او را در پرده مردمك چشمهايم نميتوانم ديد؟
نه ،نميتوانم ديد .اشك هيچگاه مهلت نداده است اما او را در همين حال ميبينم،
خود او را در همين حال که ميبينم که در مردمك چشمم نيست ميبينم ...هميشه
همينطور است ،هميشه ميگردم و او هيچ جا نيست ،نميدانم کجاست ،نميدانم
خانهاش کجاست ،نميدانم کجا رفته است ،نميدانم چه ميکند نميدانم با کي
است ،نميدانم در اين شهر هست يا نيست ،در اين مملكت هست يا نيست ،در
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اين دنيا هست يا نيست ،او هميشه نيست و او را هميشه ميبينم ،او غير از همه چيز
است ،غير از همه کس است ،اين چيزها و اين کسها هميشه هستند و هيچگاه
آنها را نميبينم و او هيچگاه نيست و هميشه او را ميبينم .تنها غذا ميخورم و او
هميشه کنار سفره من هست ،دستهاي زيباي او را ميبينم که بر روي بشقاب
غذاي من ميآيند و ميروند ،صداي خندهاش ،حرف زدنش ،صداي جويدن
غذايش ،آشاميدن آبش ،پوست کردن سيبش را کنار خود ميشنوم ،هميشه در
پشت ميز کارم با سيني غذايم همغذاي من است ،او هميشه از همان کاسه ،از

قاشق من غذا برميگيرد .گاه قاشقي را که من پر کردهام و برداشتهام در دهان او
ميبينم و گاه قاشقي را که او پر کرده و برداشته در دهان خود مييابم ،گاه ليوان
آب يا شير را که به لبهايم ميگذارم او ميآشامد .و گاه ليوان شير يا آب را که
او پر کرده من الي لبهاي خودم ميبينم ،گاه سيگارم را که به لب ميگذارم او
را ميبينم که کبريت ميکشد و گاه سيگارم را که الي انگشتانم به غيظ فشار
ميدهم ناله او را ميشنوم که از درد انگشتانش به فغان ميآيد ،گاه او را در اطاق
کارم و روبرويم نشسته ميبينم که ميخواهد بماند و بيقرار رفتن است ،گاه او را
در کنار دستم مييابم که برايم نوشتهاي را ميخواند ،از آنها که بي او هم پيش از
آن خواندهام ،از آنها که من به او نوشتهام که چه بامزه ميخواند و يا از آنها که او
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نوشته است و چه با شرم ميخواند! گاه صدايش بلندتر ميشود و آن هنگامي
است که به جاهايي ميرسد که متهم به نفهميدن شده بوده است و با چه جديت و
شور گلهآميز و عتابآميزي توضيح ميدهد و کمي هم عصباني و تند و من
خودم را ميبينم که با چه کيفي سيگار را پك ميزنم و لبخند خاطرجمع و
نشئهآوري ميزنم و رندانه سكوت ميکنم! و باز ميپرسد و از من اعتراف
ميخواهد و من باز جواب سرباالي چندپهلو ميدهم و باز عصبانيش ميکنم و
عصبانيتر و باز کيف ميکنم و کيفتر! و او باز خشمگينتر ميشود و با چشمان

آرام و پرخاطرهاي او را مينگرم و مينگرم و مينگرم و با خود در شگفتم که
دل آدميزاد مگر چقدر تا کجا استعداد دوست داشتن دارد!!؟
گاه او به صورت يك گل در نظرم مجسم ميشود ،گلي از گلهايي که در
اين دنيا نيست و من در ميان همه گلها و رنگها و عطرهاي باغها و گلخانهها و
مزرعهها او را ميبينم که مرا ميشناسد ،تا ميرسم در ميان گلهاي ديگر که همه
را گلهاي کاغذي يا پالستيكي يا پارچهاي مييابم او را ميبينم که در برابرم
ميشكفد ،باز ميشود ،لبخند ميزند ،با عطر گويايي که در هواي پيرامون من
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منتشر ميکند با من حرف ميزند ،از آشنايي ميگويد و خويشاوندي و پيمان و
پيوند  ...او را همه وقت ميبينم ،همه جا ،در همه چيز:
گاه در جلوه زيباي سپيده دم که با سرانگشت گرم و لطيفش چهره خسته و
خوابآلود و مأيوسم را مينوازد و من چشم در چشم افق در انتظار سرزدن او
ميمانم و در لبخند سحر او را ميبينم که از وراي قله مشرق به سراغ من ميآيد و
گاه در قامت زيباي شمع که نامش نام من است و هستيش موم نرم سر انگشتان
من است و زبانهاش آتش سوزان سامان من است و پرتوش روشنگر شبهاي

و گاه او را در اندام قلمم مييابم که تا به جيب بغلم ميگذارمش به فغان
ميآيد وسرش را بگوشه چپ سينهام بر روي قلبم ميگذارد و مينالد که بنويس!
که بنويس! و مرا تا از جمع بگوشه آرامي نبرد و بر روي دفترم خم نكند دست از
ناله و فرياد بر نميگيرد و چون او را در الي انگشتانم ميگذارم از فرمان من سر
ميپيچد و هر چه ميخواهد مينويسد و من تماشاچي مبهوت اويم و خواننده گيج
و پريشان نوشتههايم ،نوشتههايش
گاه او را در سيماي خونين و غمآلود غروب ميبينم که از شب و وداع سخن
ميگويد و از تلخي غربت و هراس تنهايي و مصيبت جدايي که سرنوشت محتوم
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طلوع ما است و سرانجام ناگزير داستان ما است که بايد آنچه را يافتهايم گم کنيم
که صاحب دارد و آنچه را بستهايم بگسليم که مانع دارد و آنچه را ميفهميم
نفهميم که مشروع نيست ،آنچه را حس ميکنيم حس نكنيم که معقول نيست،
آنچه را ميشناسيم نشناسيم که مرسوم نيست  ...که غروب سرنوشت غمانگيز
طلوع ما است ،که مغرب ميعادگاه عشق ما است که شب فرداي سياه و
هراسانگيز حيات ما است .و من غروب او را مينگرم و او را مينگرم که از قله
بلند مغرب باال ميرود و چهرهاش از رنج جدايي خونين است و سكوتش از درد

خونين او را مينگرم و دردناکانه احساس ميکنم که او ميرود و من بر روي اين
زمين ،در زير اين آسمان و در صحراي هولناك اين شب باز تنها ميمانم  !...و
گاه ،غروب که پايان گرفت و شب که بر آفاق چيره شد و من ماندم و شب و
بيکسي و تنهايي ناگاه او را ميبينم که از پس پرده سياه شب در برابرم نمودار
شد و به هزارگونه و هزاران گونه نمودار شد! او را نه همچون آن راهب محزون
در «يك ستاره» ،بلكه در هر ستاره ميبينم ،در دل سياه شب هر ستارهاي که سر
ميزند او است ،چشمك هر ستارهاي نگاه دزدانه او است که مرا پيغام ميدهد که
در زمين تنها نيستي ،که مرا غروب نيست ،مرا با تو جدايي نيست ،مرا بيتو
زندگاني نيست ،مرا بيتو سرنوشتي نيست ،سرگذشتي نيست ،هر ستارهاي مرا
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مژدهاي است که او هست ،که او است ،که او خورشيد بيغروب من است ،که او
وصال بيفراق من است ،که او حضور بيغيبت من است ،که او هميشه هست،
که او همه جا هست ،که او در هر چه ،در هر که هست هست ،او در دم هر نفس
من است ،در کوبه هر نبض من است،
طعم هر طعامم او است ،شهد هر شرابم او است ،عطر هر ياسي نجواي او
است ،وزش هر نسيمي نوازش او است ،قطره هر شبنمي اشك او است،
عاشقي رنگ سمند او است ،و دعا دست نياز بسوي او است ،آسمان پرتوي

وحيِ خدا آوايش .آرزو طرحي از اندامش ،مژده نقشي است ز پيغامش ،زندگي
رايحه پيرهنش ،جان من تشنه نوش دهنش
و گاه او را در سيماي کتاب ميبينم ،هر کتابي را که ميگشايم او را مييابم،
او در هر کتابي پنهان است ،در هر صفحه او هست ،در خط خط هر صفحه
هست ،در کلمه کلمه هر سطر هست ،هر کلمه او است ،هر نقطه او است ،هر
سطر او است ،هر شعر او است ،هر نثر او است ،کتابي که او نباشد نيست ،کلمهاي
که او نباشد نيست ،هر چه را ميخوانم او را خواندهام ،هرچه را ميفهمم او را
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فهميدهام ،هرچه را نميفهمم او نبوده است ،هر شعري او است که سرودهاند ،هر
سخني او است که گفتهاند ،هر موسيقييي او است که خواندهاند،
گاه او را ميبينم ،گاه او را ميشنوم ،گاه او را ميبويم ،گاه او را ميچشم،
گاه او را ميسنجم ،وزن ميکنم ،گاه او را حس ميکنم ،گاه او را احساس
ميکنم ،گاه او را درك ميکنم ،گاه او را لمس ميکنم ،گاه او را مييابم که مرا
مملو خويش کرده است ،گاه خود را صراحييي ميبينم که از او پر شرابم ،گاه
دلم را چشمهساري مييابم که او در آن ميجوشد ،گاه خود را قنديلي ميبينم

به فغانم ميآورد همچون سپند بر آتش از جا ميپراندم ،از خانه ميراندم ،به
خيابانها و ميدانهاي خلوت خلوت ميکشاندم ،و دريغا که نميدانم چه بگويم؟
دريغا که نميدانند چه ميگويم؟ خيابان خلوت را هم نميفهمند
حالج شهرم که کسي نميداند که زبانم چيست؟ که دردم چيست؟ که عشقم
چيست؟ که دينم چيست؟ که زندگيم چيست؟ که جنونم چيست؟ که فغانم
چيست؟ که سكوتم چيست؟
اي دنياي ناشناختهاي که به تازگي به تو رسيدهام ،تو را پيش از اين نديده
بودهام ،پيش از اين دور از تو در اقليم ديگري ميزيستهام ،من از کشور ديگري
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آمدهام اما با کوه و دشت تو ،با رودها و درياچهها و مزارع سرسبز و باغهاي خرم
و پرندگان رنگين و زيباي تو ،با آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان تو آشنايم،
سخت آشنايم ،آنها نيز با دل من آشنايند من همه عمر به دنبال تو ميگشتم ،من
در روح اجدادم تو را ميجستم ،من آنان را در اين راه ميراندم ،من آنها را بسوي
تو ميکشاندم ،من اکنون کاشف سرزمين تازهاي نيستم ،من وطنم را يافتهام ،من
در غربت زادم ،پدرانم همه در غربت زادند و زيستند و مردند و هرگز با غربت
خونكردند ،هرگز با مردم سرزمين بيگانه نساختند ،دل نبستند ،همواره در حسرت

ياد نبردند و من نيز با باغهاي سبز و سرخ سرزمين بيگانه انس نبستم ،مرا نفريفتند،
همچنان استوار و صبوردل به جستجوي ساليان دراز بستم و تو را يافتم ،تو را اي
کشور من ،اي آشيانه من ،اي که از آب و گل تو است جان و تن من ،اي که در
تو من آواره نخواهم بود ،در دامن مهربان تو آرام خواهم شد ،در کنار تو
پريشاني و غربت و بيگانگي را از ياد خواهم برد ،نميداني که چه نيازي به گم
شدن دارم ،به نيست شدن دارم ،دوست دارم در پيچ و خم دشتهاي ناپيداي تو
گم شوم ،در عمق درياهاي اسرارآميز تو غرق شوم ،در قلب صحراهاي
خيالانگيز تو محو شوم ،دردهاي کهنم را در زير آسمان تو به فرياد سر دهم ،از
درونم بيرون ريزم ،عقدههاي بيرحم گريه را که حلقومم در چنگالهايش اسير
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است و به خفقان آورده است در دامان نوازشهاي عزيز تو بگشايم ،اشكهاي
بيتابم را که عمري در پس پرده سياه غرور زنداني بودند در کف دستهاي
خوب تو رها سازم
آن گرگ مغرور و وحشي صحرا را هنوز ميشناسي؟ آنكه نيمي از زندگي را
تنها در دل شبها و زمستانها و در زير باران و برف و سرما همچون صخرهاي
ايستاده بود و به صداي هيچ پايي پلك نميزد و به آواي گرم هيچ دعوتي سر بر
نميکرد ،آنكه از شهر و گرما و خانه ميهراسيد ،اکنون همچون پرنده مجروحي

به درون آيد و در تو پناه گيرد که زمستان سخت است و شب هولناك است و
تنهايي بد است! رهايي هراسانگيز است ،او در انتظار تو بود ،چشم به راه تو بود،
تو را ميخواست ،تو را ميجست ،نه ،او از يافتنت نوميد بود ،او سرنوشت
پدرانش را در پيشاني خويش ميخواند ،ميدانست که تو هستي اما نميدانست
که تو را خواهد يافت ،بيتو نميخواست به سقفي پناه برد که آن نه سقف تو
باشد ،نميخواست به روشنايييي آيد که آن نه روشنايي نگاه تو باشد،
نميخواست به پناهي بگريزد که آن نه دامان تو باشد ،نميخواست به نغمه
نوازشي گوش فرا دهد که آن نه از حلقوم ناز تو باشد ...،نميخواست به آتشي
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گرم شود که آن نه آتش عشق تو باشد ،نميخواست به چيزي دل بندد که آن نه
ايمان تو باشد
اي که هواي من شدهاي دم زدن در تو حيات من است ،اي که در گذرگاه
عمر تو را يافتهام تو مرا ميسازي و من تو را ميسازم ،تو مرا ميسرايي و من ترا
ميسرايم ،تو مرا ميتراشي و من تو را ميتراشم ،تو مرا مينگاري و من تو را
مينگارم ،من تو را بر صورت خويش ميسازم و از روح خويش در تو ميدمم
که همانند مني ،که خليفه مني ،که امانتدار مني

آن ما نيست ،زمين از آن ديگران است ،بر روي اين خاك هر دو غريبيم ،هر دو
بيکسيم ،هر دو اسيريم ،زمين را براي زندگي ساختهاند ،و ما نه براي زندگي
آمدهايم ،زندگي را براي سعادت ساختهاند و ما نه در جستجوي سعادتيم.
اي که تو را در گذر نسلها و عمرها يافتهام ،من نيز هر لحظه پيوندم را با
زمين ميگسلم ،با آسمان آشنا شو ،با ستارگان انس بگير ،با آنها «معاشرت کن»،
با ماه رفيق شو ،با آسمان شبها خو بگير ،آنجا وطن ما است ،سرزمين آزادي ما
است ،ميعادگاه آزاد ما است ،من در هر ستاره ،در جلوه هر مهتاب ،در عمق تيره
هر شب ،در هر طلوع ،در هر غروب ،چشم براه آمدن توام ،بيا ،هر شب بيا ،از
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ستارهها نشان مرا بپرس ،از مهتاب سراغ مرا بگير ،از سكوت کهكشانها زمزمه
مهرجوي مرا با خود بشنو! از پهنه ابديت جاودانگي آنچه با هم ساختهايم ،در هم
نهفتهايم ،با هم داريم ،آنچه ما را ساخته است ،آنكه ما را آفريده است ،آنكه ما را
به هم آشنا کرده است ،آنكه مادر ما است ،خداي ما است ،روح هر دوي ما
است .نميدانم چهي ما است ،چكاره ما است

آنكه ما است ،آنرا که ما است،

آنرا که دو نيمه را يك سيب کرده است ،آنكه دو نيمه را يك خويش کرده
است

درياب!

گشودهام ،در پس هر ستاره پنهانم ،در پس پرده هر ابر در کمينم ،بر سر راه
کهكشان ايستادهام ،بر ساحل هر افق منتظرم ،بيا ،خورشيد که رفت بيا ،شب را
تنها ممان ،تاريكي را بي من ممان ،من آنجا بر تو بيمناکم که با شب تنها نماني ،با
ديو شب تنها نماني ،ديو شب بيرحم است ،گرسنه است ،وحشي است.
خطرناك است وحشتناك است ،پرنده معصوم و کوچك من! آفتاب که رفت
پرواز کن ،از روي خاك برخيز ،اين خرابه غمزده را ترك کن ،بس است،
ميدانم که ديگر طاقتت طاق است ،ميدانم که ديگر به جان آمدهاي ،ميدانم که
زمين بر دوشهاي شكننده و نازکت سنگيني ميکند ،ميدانم که اين کوههاي بلند
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سنگين بر سينه لطيف و مجروحت افتادهاند و راه نفس را بر تو سد کردهاند،
ميدانم که در زير سقف کوتاه اين آسمان رنجوري ،بر روي اين توده خاك
افسردهاي .در سايه پژمردهاي ،بر سر راه بادهاي سرد خزاني گلبرگهاي نازکت
ميريزند ،زرد ميشوند ،در کوير خشك و تافته اين ملك خشك ميشوي ،در
زير گامهاي لزج و گلآلود نگاههاي پلشت نابينايان چهارپاي راست باالي پهن
ناخن ساقه ناز اندام هستنت ميشكند ،در ترشح کثيف فهمهاي کرممانند ،مهتاب
پاكدامنت ميآاليد ،در گندزار زندگي گنديده آدميان عطر ياس آرزوهاي

ميريزد ،در گذرگاه وزش گردبادهاي زشت و ناهنجار هر بيهودهاي جوانههاي
بيتاب شكفتن اميدت کبود ميشود ،ميخشكد ،به خاك ميافتد
گل من پرپر نشوي که بلبلي در باز شدن غنچه لبخند تو زبان به سرود باز
کرده است ،شمع من خاموش نگردي که چشمي در پرتو پيوند تو به ديدن آمده
است ،ساقه گلبن بهار من نشكني که دلي در رويش اميدوار تو دل بسته است،
آفتاب من غروب نكني که شاخه آفتابگرداني به جستجوي تو سربرداشته است.
دامن من ترا برنچينند که حلقومي عقدهدار است ،صومعه من فرو نريزي که
دلي نيازمند نيايش است ،چشمه من نخشكي که جگري در عطش کوير سوخته
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است ،بالين من تو را برنگيرند که سري بيمار است ،بستر من تو را بر نبندند که
تني تبدار است ،کاشانه من ويران نگردي که آوارهاي بيپناه مانده است،
بازيافته من گم نشوي که بهشت بازيافته روحي هستي که در دوزخ نشيمن دارد.
اي کالبد من روح سرگردان خويش را فراخوان .من لبهايم را در حلقوم تو
خواهم نهاد و خود را در تو خواهم دميد تا حياتت بخشم .اي روح من کالبدت را
سراغ کن .لبهايت را در حلقوم من نه ،خود را در من بدم تا حياتم بخشي که ما
کالبد يكديگريم ،که ما روح يكديگريم ،که ما آفريدگار يكديگريم ،که ما

همديگريم ،که ما جايگاهمان زمين نيست ،که ما در اين ملك غريبيم،
بيکسيم،تنهاييم ،بيگانهايم
اي که تو آن من ديگرمي ،اي تو که آن توي ديگرتم ،اي هموطن من،
همشهري من ،همکوچه من ،همخانه من! آشناي من ،خويشاوند من! مگر نه تو
خود را مسافري مييابي؟ مگر نه که ميداني سفري هستي؟ مگر نه اينست که
سفري در پيش داري؟ اي همسفر من! اي همسفر من! برخيز ،زاد سفر برگير و
قدم در راه نه که من در پايان راه بيصبرانه چشم به راه رسيدن توام تا از آنجا ترا
ببرم ،از اين کشور غريب به سرزمينمان بازگرديم ،به آشيانمان در آييم،
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کودکانمان بازآيند و بر دامنمان چنگ زنند ،گردمان حلقه بندند ،زندگي را از
سرگيريم ،خيانت شيطان و خطاي مادرمان و فريب پدر را به گريههاي شبانه ،به
قدرت ايمان ،به اعجاز خطاپوش عشق ،به اخالص از ياد خداوند خدا بشوييم،
دست در دست هم بر رهگذر صبح بايستيم ،راه را بر خورشيد ببنديم ،اين
گردونه بسته مكرر زمان را پاره کنيم ،از اين مدار بيحاصل و اختناقآور
بگريزيم و از جبر اين تبعيدگاه شوم به «شهر خدا» ،به «اتوپيا» ،به «بهشت برين» و
عالم مُثُل ،چه ميگويم؟

به تبعيدگاه است.
نيمي از عمر را در تبعيدگاه سياه بسر کردم و با آن خو نكردم ،با قلعهبانان
بيعت نبستم تنها و غمگين در خلوت جمعيت خلق ميگردم و با کَسَم کاري
نيست و گويي هر چشمي مرا چشم خليفهاي است ،درمن آويخته و مرا اميد
رهايي نيست ،پيام آشنايي نيست.
کوهها و درياهاو آدمها و درختها و رنگها همه از برابر چشمم پاك
شدهاند ،محو شدهاند و در برابرم دشت بيرنگ و يكدست ساکتي گسترده
است و چنان پهناور که به مرز عدم ميپيوندد ،از باالي سرم سرپوش آسمان را
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برداشتهاند و فضاي بيکرانه و بيرنگ عدم نمودار شده است و من خود را
همچون سايه موهومي ميبينم که در قلب صحراي نيستي افتاده است و ميلرزد،
آواره است ،ميايستد ،ميرود ،ميگريزد و ميپرد و باز ميگردد و وحشتزده
است ،حيرتزده است ،پناهي ميجويد و نمييابد ،دامني ميطلبد و نيست ،سايه
موهومي آواره و هراسان! اين سايه منم ،اين سايه کيست؟ مگر نه هر سايهاي سايه
ذاتي است؟ چرا! اين سايه سايه اوست ،او که بر سر راه من ناگاه پديدار شد ،او
که پدرانم همه در پيش عمر را گذاشتند و گذشتند و نيافتند و هيچيك از رفتن

گوشهاي گرفت و در خلوت نمازش و در حضرت تدريسش بدنبالش ميگشت و
عمر را در جستجوي او بسر آورد و رخ در نقاب خاك تيره کشيد و فرزندش
دنبال کرد و عمر را در پيش بپايان برد و نيافت و فرزندش دنبال کرد و عمر را ...
و من آمدم و از آن راه باز نگشتم ،براه ديگر نرفتم و رنج سفر و تلخي گمنامي و
پريشاني بر خود هموار کردم و آهسته و پيوسته آمدم و آمدم و آمدم  ...و ناگاه
يافتم! او را يافتم!
و اکنون همه اشياء طبيعت اويند ،همه چهرهها چهره اويند ،همه صداها صداي
اوست ،همه هستها هست اوست و من اکنون چنان به او نزديكم و او چنان به
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من نزديك است که «از شاهرگ گردنم به من نزديكتر است ،»3از جانم به من
نزديكتر است ،از من به من نزديكتر است ،از بودنم به من نزديكتر است ،از
خودم به من شبيهتر است از خودم با من خويشاوندتر است ،از خودم با من
مهربانتر است ،او از خود من ،منتر است ،او بيشتر از منِ من است ،او بهتر از منِ
من است ،او راستين ترم تا من ،او خوبترم تا من ،چه ميدانم کدام عبارت
درستتر است؟ بگويم من اويم يا او من است نميدانم چه تفاوتي دارد؟ آنچه
هست و آنرا زندهتر و تندتر و روشنتر و سنگينتر از خودم مييابم اينست که «ما

گفتن در جهان گفته است :ما هميم؟ هيچكس ،هيچكس هم آنچه را من اکنون
در درون دارم ،در خود دارم نداشته است.
نميدانم او من شده است يا من او گشتهام ،آنچه هست و من آن را در خود
مييابم اين است که ما يكديگر شدهايم و چه فهمي در اين جهان هست که
بفهمد که يكديگر شدن چيست؟ در همه هستي يك اوي ديگري هم هست که
منم و يك من ديگري هم هست که او است.

. 3قرآن ،نحن اقرب اليك من حبل الوريد
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و اکنون چگونه ميتوانم از کسي چشم داشته باشم که سخنم را در يابد که
اين دو يكديگر را به هم چه نيازي است؟ تا کجا به هم محتاجند؟ چه کسي
ميداند که نياز دو تن جز نياز دو يكديگر است؟
دو تن براي خوشبخت بودن به هم نيازمندند و دو يكديگر براي بودن! در
اينجا شادي درد خنده مسخرهاي است ،خوشبختي منجالب پست و گدايانهاي
است
اي که تو را پس از چهار نسل پياپي ،پس از يك قرن مدام بر سر راه اجداد

همه کلمات با آنچه ميان من و تو است بيگانهاند ،کلمات خدمتگزاران پست
ديگرانند و من هيچ کلمهاي را براي گفتگوي با تو شايستهتر از «سكوت» نيافتهام!
آيا سخن مرا ميشنوي؟

هرجا هستي ،لحظههايي را براي شنيدن سخنان من

بگوشه ساکتي پناه بر و به من گوش ده ،آيا در آن لحظاتي که همه جا در
سكوت آرام گرفته است و همه چيز خاموش شده است صداي مرا نشنيدهاي که
با تو سخن ميگويم؟ من همواره در خلوت غمگينم با تو گفتگو دارم ،تو در
تنهايي من هميشه هستي ،هرگاه که به انزواي خاموشم سرميکشم تو حاضري و
با چهره مهربان و لبخند نوازشگر و نگاههاي تسليتبخش خويش پيشم ميخزي،
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گرد مالل زندگي را از رخسار خستهام ميزدايي ،لبخند اميد بر لبان تلخم
مينشاني ،تسكينم ميدهي ،آرامم ميکني ،توانم ميبخشي ،جانم ميدهي،
اميدوارم ميکني ،مرا بيادم ميآوري ،سيرم ميکني ،سيرابم ميکني ،مغرورم
ميکني ،خودخواهم ميکني ،تلخيها را از جانم ميشويي ،جراحتها را در قلبم
مرهم مينهي ،دردها را در روحم التيام ميدهي ،رنجها را در جانم محو ميکني،
خوبم ميکني ،تندرستم ميکني ،راضيم ميکني ،تو اکسير مني ،تو معني زندگي
مني ،تو سرمنزل هر سفر مني ،تو سرچشمه هر عطش مني ،تو خوبترين منهاي

مني ،تو گرماي تن مني ،تو وزن بودن مني ،تو دم هر نفس مني ،تو هر لحظه عمر
مني ،تو مخاطب هر خطاب مني ،تو گيرنده هر نامه مني ،تو مناداي هر نداي مني،
زيبايي هر لبخند تويي ،شهد هر بوسه تويي ،شكر هر شربتي تويي ،نشئه هر
شراب تويي گرمي هر اميد تويي ،نازکي خيال تويي ،قامت آرزو تويي ،پرتو هر
شعله تويي ،جاذبه زمين از تو است ،خرمي بهار از تو است ،سبزي سبزهها تويي،
آبي آسمان تويي
نخلستان علي تويي ،درخت بودي بودا تويي ،آتش طور موسي تويي،
آه! اين تصوير آشنا تصوير کيست؟
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تصويري که سالهاي دراز بوده و هست و همواره آنرا دوست ميداشتهام و
همواره آنرا با خودم خويشاوند مييافتهام و ميدانستهام که اين عكس يادگاري
کسي است که نميدانستم کجا او را ديدهام؟ کجا هست؟ اسمش چيست؟ اما
ميدانستهام که اين چهره عزيزي است که با من «خويشاوندي بسيار نزديك»
است ،مثل اينكه ،نه ،حتماً ما را از يك مشت گل سرشتهاند ،مثل اينكه در دنياي
ديگري ،پيش از اين با او زندگي ميکردهام ،اهل يك مملكت بودهايم ،يك
شهر ،يك محله و شايد هم يك خانواده و مثل اينكه با هم بزرگ شدهايم،

هستيم و يا يكي بودهايم ،و بعدها که نميدانم کي و کجا ،آن سروسامان بهم
ريخته و قيامتشده و در اين دنيا ديگر او را گم کردهام و هنوز او را نيافتهام،
نديدهام ،اما خاطرهاي گنگ ولي بسيار سنگين و زنده از او همواره در من بوده و
هست و مرا همواره در پي خويش ميکشانده ودر هر چهرهاي او را ميجستهام و
نمييافتهام و هر صداي پايي مرا به خود آورده که شايد او است و نبوده است و
با صداي هر دري از شوق پريدهام که او است و نبوده است و کم کم از يافتنش
نوميد شدهام و از يأس ديگر به هيچ صداي پايي گوش نميدهم و هيچ صداي
دري مرا از خويش بدر نميبرد و در هيچ آوازي طنين آشناي او را نميشنوم و
کم کم يقين کرده بودم که او نيست ،شايد او اصالً به اين دنيا نيامده است و
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همانجا مانده است ،شايد مرده و شايد هم هست و من او را نميبينم ،اما چهرهاش
در نظرم آشنا است و تصويرش در ضميرم زنده است و همو است که همه
چهرهها را در چشمم بيگانه کرده است و همو است که من او را تنها خويشاوند و
تنها دوست و تنها هموطن و همخون همخانواده خويش در اين غربت زندگي و
غربت دنيا ميدانم و نيست و همواره آرزوي يافتنش و دغدغه گم کردنش و
خاطره آن «نميدانم کي»هايي که با او بودم و با هم بوديم و او مرا بس بود و من
او را بس بودم و من او را در خويش ميديدم و او مرا در خويش مييافت ،من

کنار هستي ميديدم و مرز انتهاي هرچه هست ،با او خود را در انتهاي همه راهها
ميديدم و با هم چنان بوديم که گويي تنهاييم ،نه ،گويي با همه عالميم ،تنها با او،
گويي تنها با خودم بودم و در حضور هم گويي هيچكس غائب نيست ،گويي
هيچكس حاضر نيست ،هيچ چيز نيست که نباشد ،با او اضطراب «ناگفته ماندن»
نبود ،سكوت نبود و گفتن نبود ،آرامشي و اطميناني زاده رسيدن به سرمنزل بود،
نياز نبود ،انتظار نبود ،تشنگي نبود ،هراس نبود ،شور جواني نبود ،سردي پيري
نبود ،جواني نبود ،پيري نبود ،تظاهر نبود و دروغ نبود و فريب نبود ،تصنع نبود و
نمودن وبودن نبود ،تناقض و تضاد نبود ،يك من بود و نيازي به تحمل کشيدن بار
چندين من نبود ،هيچ چيز نبود و همه چيز بود ،گويي با هم زادهايم و گويي با هم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خود را در او ميديدم و او خود را در من مييافت و در کنار او گويي خود را در
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خواهيم مرد ،نبضها با هم ميزدند و نفسها با هم ميکشيدند ،با هم زنده بوديم،
ميانديشيديم و در ميان ما فضا نبود و خأل نبود و نزديك شدنها و دور شدنها
نبود ،کلمه نبود و «شرط» نبود ،هيچ چيز نبود و همه چيز بود ،رنج تلخ نبود،
طبيعت وحشي نبود و مرگ هراسناك نبود و سختِ سخت نبود و اگر دو تن
چنين خويشاوند ،چنين دوست با هم بميرند مرگ هراسناك نيست ،هراس مرگ
از آنست که گريبان آدمي را تنها ميگيرد و جدا ميکند ،با هم بسراغ مرگ
رفتن وحشتناك نيست ،با هم مردن سخت نيست ،که اگر بگويم لذتبخش هم

نميکنند ،با هم زيستن و در زير اين آسمان دم زدن غربت نيست ،همه
بديهاسختيها ،تلخيها و بيطاقتيها و وحشتها همه از تنهايي است .از مجهول
ماندن است ،جدا مردن است .نميدانيد سلول تنگ و تاريك زندان اگر زنداني
تنها نباشد فراخ است ،بيكرانه است ،مهد آزادي است و خانه است و زندگي
است اما ميدانيد که بر روي اين خاك ،اگر تنها بمانيم چقدر تنگناي کور است
و افقها چه ديوارههاي سخت و بلند و نزديك است و آسمان چه سقف کوتاه و
سنگين!

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

163

tarikhema.org

هست باور نميکنند ،با هم رنج بردن تلخ نيست که اگر بگويم شيرين است باور
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و من که او را از آن روز که به اين دنيا افتادم گم کردم و هرچه گشتم نيافتم،
تصويرش را در عمق فروبسته و پاك خويشتنم در قابي از خود خودم ،از
عزيزترين و خوبترين تكههاي جانم گرفته بودم و به يادگار آن ايام نگاهش
ميداشتم و چون از يافتنش نوميد بودم نگاهم را از عكسش برنميگرفتم و چون
از يافتنش نوميد بودم گوشم را به صداي هيچ پايي نميبستم و چون از يافتنش
نوميد بودم ،انتظار نميکشيدم ،چشم براه نبودم ،باور نميکردم ،ترديد نميکردم،
چه ،يقين داشتم که او را نخواهم يافت و يقين داشتم که او نخواهد آمد و وفاي

بخويش نميخواند که ميدانستم پيام او نيست و از اين رو ديگر به بيرون
نميانديشيدم و در انتظار وحي نبودم ،سر از درون خويش بيرون نميکردم که
تصويرش در درون بود و من رنج تنهايي و غربت و بيگانگي را در درون فراموش
ميکردم که در بيرون با همه تنها بودم ،که در بيرون سكوت بود و غربت بود و
بيگانگي و ناآشنايي و در درون تصوير او بود و در درون تنها نبودم و اين بود که
از هر دستي که ،حتي به مهر ،ميکوشيد تا مرا از اندرون بدر آورد بيزار بودم و از
هرکه مرا رها ميکرد و بخود واميگذاشت ممنون و چنين بود که هميشه
دشمنانم را و ناآشنايانم را در دل بيشتر از دوستانم و آشنايانم دوست ميداشتم،
يعني کمتر بيزار بودم که با گفتگوي خود ،نوازش خود و تسليتهاي خود و
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او را عهد بستهبودم و با هيچ فريبي بر آن نميشدم که آنرا بشكنم ،هيچ پيامي مرا
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تحميل خوشيها و خوشبختيها بر من ،مرا به تنهايي بيرون ميکشاندند ،اين بود
که به درون خو کرده بودم ،مردي در خويش ،اين بود شكل من که همه آنرا
ميشناختند ،در بيرون چيزي نداشتم ،کسي نداشتم ،ديگران خيال ميکنند چيزي
دارم و چيزهايي و بدان دلبستهام .ديگران خيال ميکنند کسان بسيار دارم و از اين
سر دنيا تا آن سر دنيا مرا ميشناسند و مريد منند اما بيرون را سراسر متروك
ميديدم و درونم را پر و آباد که تصوير او که با من سخن ميگويد ،بمن
مينگرد ،با من هست در درون بود .اين است هندي بودن ،اين است سامي نبودن،

ميپرسيد که «من» با کاوش در درون ميتواند به يك بئاتريس برسد؟
آري ميتوان رسيد؛ اين است بئاتريس ،اين است آن «منِ» طلوع کرده که از
درون سرميزند و ميخندد و سراسر خانه را روشن ميکند و گرم و سرشار از
جمعيت و انس و آشنايي و لذت .اين است مخفي ماندن در خود ،کمين کردن،
به کمين نشستن در پس اين «منِ» پيدا و ساکت ماندن و پاسخ ندادن ،و منتظر
نماندن و نااميد بودن و يقين داشتن و هندي بودن و دل بستن به نيروانا ،عشق
ورزيدن به بئاتريس مرده که نيست اما تصويرش در اندرون دانته هست و رشد
ميکند و زندهتر ميشود و دانته را به سفري بزرگ ميبرد و از برزخ حيات
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اين است در خود کاويدن و کاويدن و يافتن ،ميپرسيد و با تعجب و انكار
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متوسط ،به بهشت موعود ميبرد .اين است بئاتريسي که نه ساله است و به دانته،
شاعر پنجاه وچهار ساله ،نميگويد که تو پيري و جوش و خروش مرا نميفهمي
که ديگر آن بئاتريس نه ساله که در دانته بزرگ ميشود جوششش جوششي
است نه از سر مزاج ،او در آن هنگام که کودکي پايان ميگيرد بجوش نميآيد،
هنگامي که عقل از رفتن و جنبيدن ميايستد مبعوث ميشود و پير افتاده را هم با
خود ميبرد .بئاتريس زنده را نميبرد ،بايد راهش برد ،بئاتريس زنده نه شاعر
هفتاد ساله که يك نويسنده چهل و سه ساله را پير زمينگير ميداند که از رفتن با

نميانديشد و شناسنامه در روحي آنچنان اثر نميگذارد ،بئاتريس زنده ،فاصله
دهساله را چنان دور ميبيند که به فغان ميآيد! بگذريم.
و من که عمري سر به درون برده بودم و بر روي تصوير بئاتريس خويش خم
شده بودم و از وحشت بيرون سر از روي تصوير او برنميداشتم همچون دانته با او
سير آفاق و انفس ميکردم ،چه سفرها است در درون! و چه جمعيتها است در
خلوت تنهايي خويش! و من اين خلوت را دوست ميداشتم و بدان چنان مشغول
بودم که در زير اين آسمان خود را از هرچه و هرکس بر روي اين زمين ،بينياز
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مييافتم .يأس مطلق و سياه و سنگين در بيرون ،اميد مطلق روشن و سبكبال در
درون.
و اين است که ساليان پرهياهوي عمر گذشت و اين کبوتر ،که سر بزير بال
خويش فرو برده بود ،با آسمانيترين نغمهها و زيباترين صداهاي پر پروازها و
شورانگيزترين آوازها و ملتهبترين پيامها سر بر نكرد که ميدانست او نيست ،او
ديگر نخواهد آمد ،او را نخواهد يافت .مثل اينكه او که سالها و قرنها با هم
زندگي ميکردهايم و با هم از يك کوچه گذر داشتهايم و با هم کودکي را

آمدم ،تنها زاده شدم .و در انبوه اين خاليق جز چهرههاي غريب نيست ،اينها
هيچكدام اهل آن ديار نبودهاند ،اهل همينجايند ،قيافهشان ،زبانشان ،رفتارشان و
زندگي کردنشان به مردم کشور ما نميماند و من چه سخت تنهايي و غريبي را
در اينجا حس ميکنم؛ اينها با من آشنا نيستند ،زمين و آسمان اينجا هم به چشمم
آشنا نميآيد و من همچنان غريبي که در کشوري ديگر و ميان مردمي و ملتي
ديگر زندگي را بسر برد ،نه يعني زندگي او را بسر برد ،با مردم در ميآميختم ،با
زبانشان حرف ميزدم ،ميگفتم و ميشنيدم و در مراسمشان شرکت ميکردم و
رفتارم رفتار آنان بود و زندگيم را به مقتضاي آن جامعه و آن سرزمين ساز
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گذراندهايم و در يك خانه بزرگ شدهايم ...همانجا ماند و من تنها به اين دنيا
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ميکردم و تا غربت سخت ميشد و تنهايي بر من حمله ميبرد بيدرنگ خود را
به خانهام ميرساندم و در آنجا با تصوير او که بر ديوار زده بودم به زبان خودمان
حرف ميزدم ،با او «معاشرت» ميکردم ،با او بودم و غم تنهايي و دوري و
بيزباني و وحشت سكوت را در برابر تصوير او در خانه خويش فراموش
ميکردم و نيرو ميگرفتم و باز بيرون ميآمدم و زندگي با آنان را از سر
ميگرفتم و همينطور ،اين زندگيم شده بود.
پيغمبرم گفته بود که« :با مردم باش اما با مردم مباش» وگرنه همچنان که او

گوشهاي بنشينم و به گوشهاي از اين آسمان بنگرم و به نگريستن ادامه دهم تا
آنگاه که خدا جان مرا بستاند ،بميرم» اما چه کنم که باز همچون او «مأمور بودم
که با خلق درآميزم و با جمع زندگي بسر برم».
اين بود که زندگيم در اين کشاکش گذشت .يك پايم در درون ،دل در بند
تصوير او .يك پايم در بيرون سر در بند تمشيت خلق .بودني اينچنين آواره!
يكبار حادثه غريبي اتفاق افتاد .حادثهاي! هرگز خود را چنين نيافته بودم،
روزي در انبوه خلق ،به قيافهاي برخوردم که نميشناختمش ،او نيز مرا
نميشناخت ،رد شديم ،برگشت نگاهم کرد ،برگشتم نگاهش کردم ،رد شديم.
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برگشت نگاهم کرد و من کمي درنگ کردم اما برنگشتم و نگاه نكردم .رد
شديم.
اين که بود؟ چه کار داشت؟ اين از همان آدمهايي نيست که گاهي بيخودي
ميچسبند و پرحرفي ميکنند و احوالپرسي و وراجي؟ چرا ،اين هم از همان
ليوانهاي نمك ميوه است که يكباره جوش ميکنند و کف ميکنند و دل آدم را
ميلرزانند که االن سر ميرود ،االن ميريزد ،به سر و صورت آدم پشنك ميکنند
و دو تا پف که کني فرومينشينند و چند لحظه بعد ميبيني ليوان خالي شد و

خروش ماند و دگر هيچ! ولش کن ،برگشت نگاهم کرد ،ايستاد و همچنان مرا
مينگريست ،متوجه شدم به رو نياوردم ،رد شدم .صدا زد ،گوش نكردم ،داد زد،
خودم را زدم به آن راه ،يعني که نميشنوم ،پيش آمد ،دارد ميآيد ،نه ،ولکن
نيست ،تند کردم که بروم ،کار داشتم ،کارهاي زيادي ،خيليها منتظرم بودند،
بيتابانه چشم براهم بودند ،تند کردم ،نشد ،دامن قبايم را گرفت که صبر کن،
صبر کردم با دنيايي از بيزاري ،دلخوري ،نگراني و خشم از اين مزاحمت .باز
گرفتار مزاحمت تازهاي شدهام ،باز مدتي از کارم بازميمانم ،خيالم را مغشوش
ميکند ،ناراحتم ميکند ،خدايا از گير اين چه جوري خالص شوم؟
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چه ميگويي؟ چه فرمايشي داريد؟
ـ من شما را ميشناسم ،خوب ميشناسم ،ميدانم اهل اينجا نيستيد ،غريبيد،
اين طور نيست؟ من شما را ديدهام ،نديدهام اما ميشناسم ،من اهل اين شهر
نيستم ،با مردم اينجا نميجوشم ،به اين شهر انس نميگيرم ،مدتها به دنبال کسي
مثل شما ميگشتم که بفهمد غربت چيست ،از جنس مردم اينجا نباشد ،من
ميخواهم از اينجا بروم ،با هم برويم ،مرا هم با خود ببريد ،ـ گفتم :ببخشيد ،اشتباه
ميکنيد ،خيال ميکنيد من از اين شهر و مردم اين شهر نيستم ،من به شهر و ديار

ديگري نيست ،من آدم تنهايي هستم ،بيمقصد و مقصود ،نه در انتظار کسي ،نه
نيازمند چيزي ،راه من بيراهه است ،به صحرا ميروم ،بيابان و کوه و سنگالخ و
خارستان است ،هواي آنجا سرد است و طوفاني است ،با من مياييد ،شما همسفر
من نيستيد ،شما خيلي نازك و جوانيد ،شما زيباتر از آنيد که از بيكسي رنج ببريد
و محبوبتر از آن که عقده کمبود نوازش دردمندتان کند .شما براي
«برخورداري» و «ترقي» هيچ چيز کم نداريد .طبيعت شما را براي آسايش و
خوشبختي ساخته است .خياالت موهوم و دردهاي بيدردي گمراهتان نكند،
همينجا بمانيد ،خانه گرم و بستر نرم را از دست مدهيد ،با من مياييد ،پاهاتان
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مجروح ميشود ،سرماخورده ميشويد ،طوفان درهمتان ميشكند ،سر و صورتتان
خوني ميشود ،کجا ميآييد؟
از او هي اصرار که :نه من ميآيم و از من هي انكار که :ميا ،مرا تنها رها کن،
دست بردار ،آنجا وحشتناك است ،جهنم است ،گرگ هار است ،تو پوپك
نوپرواز ،آشيانت را ترك مكن ،هي اصرار و هي اصرار و من هي انكار و هي
انكار .نشد ،بيتابي ميکرد ،سخت پريشان بود ،وحشت غربت سخت آزارش
ميداد و من که هرگز دوست نداشتم در سفر کسي همراهم باشد و تنهاييام را

که تنها باشم ،با تصويرم ،با خودم ،بيديگران باشم ،اينجا نباشم ،نميدانستم چه
کنم؟ نميدانستم در پاسخش چه بگويم؟ از اينكه يك قدم با من باشد
ميهراسيدم ،از اينكه يك لحظه با او بايستم و حرف بزنم بيزار بودم ،او هم تنهاييم
را بهم ميزد ،هم از کارم ميانداخت ،چه کنم؟ خدايا اين چه گرفتاري است؟ او
همچنان ميگفت و ميگفت و هي از غربت ميگفت و از بيگانگي و از گريز و
از سفر ،وحشت داشت از پيش من برود ،نميخواست به ميان مردم برگردد ،مثل
اينكه همه خداحافظيهايش را هم کرده است! آماده آماده .ساکت ماندم ،چه
ميتوانستم گفت؟ چه ميتوانستم کرد؟ بيتابيها و زاريهايش مرا به فكر انداخت
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که چرا؟ چنين آدمي که به آدمهاي خيلي خوش ميماند چرا غمگين است؟ چه
شده است؟ گوش ميدادم اما «ساکت بودم»« ،اما در چهرهاش نمينگريستم» .و او
همچنان حرف ميزد و اصرار و بيتابي .از بس ميگفت و کلمات را همچون
گلوله مسلسل بر رويم پرتاب ميکرد که من گوشم به او بود اما رويم به او نبود،
من اصالً عادت ندارم کسي را نگاه کنم ،خيلي از کساني را که هر روز با آنها سر
و کار دارم و حرف ميزنم و حرف ميشنوم هنوز نديدهام ،چشم من هيچگاه در
صورتها خيره نميشود ،نگاه نميکند .لزومي ندارد که نگاه کند ،مگر دنبال چه

ميکرد و زاري که منهم ميآيم و من گوش ميدادم و ساکت بودم و سرم در
گريبان خويش و چشمم بر روي همان تصوير .مدتي بر اين حال گذشت که
ناگهان ساکت ماند.
آه ،چه شد؟ سرم را باال کردم ،نگاه کردم ،درست نگاه کردم ،نگاه کردم تا
ببينم چرا حرف نميزند؟ چه شد که از گفتن ماند؟ نگاه کردم ،در او خيره شدم،
چنان مشتعل بود که کلمات در نيمه راه ميسوخت و خاکستر ميشد ،حرف
ميزد اما حرفها آتش ميگرفت و دود ميشد ،حريق مدهشي را در سراپاي او
ميديدم ،چشمهايش که نگاههاي خود را گم کرده بودند و اشكهاي داغ هر
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تصويري را از آنها ميزدود ،دو آينه صاف و بينقشي شده بودند که از آنجا،
من ،براي نخستينبار ،روح کسي را به چشم خود ميديدم ،قلب کسي را بچشم
خود ميديدم ،هر دو ساکت شده بوديم .او ميسوخت ،ذوب ميشد و من تماشا
ميکردم .ناگهان ،از پس هاله آتشي که او را در خود ميگداخت چهره مبهمي
را ديدم ،چنانكه گويي در پس ابرها پنهان است و پنهان نيست ،سكوت در فضاي
اطاق ميلرزيد و من همه تن چشم شده بودم .اين چهره او نيست .مثل اينكه من
او را قبالً ديدهام ،مثل اينكه او را جايي ديدهام ،چه سكوت فصيحي! من او را

خويشاوند است ،مثل اينكه يك وقتي نميدانم کي ،کجا؟ با هم آشنا بودهايم،
حرف زدهايم ،با هم بودهايم؛ آه ،مثل اينكه با هم زندگي ميکردهايم ،خواستم
بپرسم ،شما از کجاييد؟ ما همديگر را قبالً جايي نديدهايم؟ نكند اين اهل همان
شهر و واليت ما باشد؟ باز احتياطهاي وسواسآميز نگذاشت بپرسم ،سكوت چه
خوب حرف ميزد و ما گوش ميکرديم و خاموش بوديم .او همچون يك
تصوير شده بود ،عكسي بر روي يك تابلو ،خودش را نميتوانست بپوشد،
بيارايد ،پنهان کند .يك مجسمه شده بود ،مجسمهاي که حرکت داشت ،التهاب
داشت اما اين التهابها از خودش نبود ،ارادهاش نبود ،امواجي وحشي و نامريي او
را به تالطم ميآوردند و من در اين لحظه فرصت عزيزي داشتم که او را خوب
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ببينم ،نگاه کنم ،هرچه بيشتر خيره ميشدم سابقه گنگ آشنايي ما ،خويشاوندي ما
روشنتر ميشد ،زباندارتر ميشد ،ميگفت ،چشمهايش که اکنون از نگاه شسته
شده بود ،چشمهايش که چنان نيست که نگاه مرا در خود نگاه دارد ،بگيرد و در
ته بستهخود باز دارد ،به رنگي است ،نميدانم چه رنگي؟ چه رنگهايي؟ شايد
هم هيچ رنگي ،اما به رنگي است که نگاه مرا در خون نميگرفت ،از رفتن بازش
نميداشت ،مثل اينكه عمق ندارد ،يا همچون آسمان است و در آن کشش و
بيكرانگي ابديت هست يا نه ،آن سويش بسته نيست ،بهرحال هرچه هست و

ديد و هيچ چشمي نديده است ديد ،روح را ديدم ،خود روح را ،روح را ديدم
که به چه رنگ است به چه شكل است ،چيست؟ پروانهاي به رنگ طال آتش ،با
چشمهايي بنفش ،طوقي زمردين و بالهايي آبيرنگ ديدم که چون پرندهاي
زيبا ،وحشي و مجروح ديوانهوار خود را به در و ديوار قلب و رگ و بدن ميزند
تا قفس را بشكند و رها شود .روح او را با همين نگاه چشم سر ،با همين نگاهي
که درختها و آدمها و کتابها و کوهها را ميبينم ديدم ،در همين دنيا ،توي يك
بدن .نميدانم در چه فضاي گيج و خيال رنگ و خلسهآوري غرق شده بودم،
شگفتي و هيجان تماشاي روح در آن حالت مرا چنان از خود بيرون آورده بود
که براي نخستين بار چيز ديگري را هم احساس کردم ،آنچه را که در آن عالم
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ديگر ،پس از مرگ هم کسي احساس نميکند ،نميتواند بكند و شايد تا حال
جز خدا کسي احساس نكرده است .احساس کردم ،عدم را احساس کردم با
همين پوست و گوشتم لمس کردم!
آري ،عدم را ،نيستي مطلق را لمس کردم ،احساس کردم ،همچنانكه نرمي
آب را لمس ميکنم؛ همچنانكه وزن «دوست داشتن» را احساس ميکنم .سكوت
همچنان وفادار مانده بود و مرا در اين معراجهاي جادويي ياري ميکرد .به خود
آمدم ،نگاهم را از عمق او بيرون کشيدم ،با چه سختي و فشاري ،بر چهرهاش

من تشريح ميشد و همچنانكه شناوري بيحرکت ،بر روي آب خود را رها
ميکند و بدست موج ميسپارد بازيچه نرم و فرمانبردار احساس من شده بود،
چنانكه گويي در بستر نرم و آرامي به خوابي عميق فرو رفته و نگاه حيرتزده من
که بر او مسلط بود و آزادانه ميگشت ،هر لحظه خطوط نامرئي آشنايي و
خويشاوندي تازهتري را کشف ميکرد و خبر ميداد ،من اين چهره را خوب
ميشناسم ،ديرزماني است ميشناسم ،هرگز چهرهاي تا اين اندازه با من مأنوس و
شناس نبوده است ،اما من در اينجا هرگز او را نديده بودم ،پس از کجا است؟ ما
کجا و کي هم را شناختهايم؟ آه ،اين چهره...
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ـ اين چهره کمي با آن تصوير؟
اما ... ،پس از کجا ميشناسمش ،اين قيافه يك

چنين چيزي نميشود.

خويشاوند است ،اين چهره از آن مردم اين شهر نيست ،او اهل اين سرزمين
نيست ،خودش ميگويد غريب است ،راست هم ميگويد ،غربت از چشمهايش،
از نگاهش ميتراود ،اما خيلي آشنا است ،ما پيش از اين با هم دوست بودهايم،
همديگر را خوب ميشناختهايم ،مثل اينكه مدتها با هم بودهايم اما فراموش
کردهايم کي؟ کجا؟

چنين چيزي نميشود.

اما  ...اما وقتي با هم حرف ميزنيم احساس ميکنيم

که اين حرفها دنباله گفتگوهايي است که خيلي پيشها با هم داشتهايم .هر وقت
با هم حرف ميزنيم ،هر وقت به حرف زدن آغاز ميکنيم ،حتي همان لحظه اول
که شروع کرديم به حرف زدن مثل اين بود که اول صحبت نيست ،بقيه صحبت
است...
ـ مثل اينكه اين چهره با آن تصوير يك نوع...
نه ،چنين چيزي نميشود.
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اما هرکداممان که حرف ميزنيم مثل اينكه داريم تكرار ميکنيم ،مثل اينكه
همين حرفها را يكبار ديگر ،خيلي پيش ،نميدانم کي و کجا ،باز هم شنيدهايم،
همه چيز  ...هيچ چيز در اين آشنايي امسال براي ما تازه نيست ،همه چيز براي ما
يك نوع «تجديد خاطره»اي جلوه ميکند،
ـ اين چهره خيلي با آن تصوير...
نه ،مثل اينكه من دارم اشتباه ميکنم .دچار يك ماليخوليا شدهام .چه
وحشتناك است اگر اشتباه کنم! من خيلي کم اشتباه ميکنم ،ممكن نيست اشتباه

است؟ مگر کشش خويشاوندي نيست که او را از اين غربت بيكرانه به اين ساحل
کشانده است؟ مگر او يك پرنده مهاجر نيست که به بوي بهار از هراس برف و
سرماي زمستاني ميگريزد؟ پس چرا اين پرستوي تنها در اسفندماه النهاش را رها
کرده است؟ چه طوفاني او را به اينجا افكنده است؟ مگر نه*...
اما  ...او مثل اينكه چنين احساسي نميکند! پس چرا اين همه مضطرب است؟
مگر او هم در چهره من اين آشنايي ديرين را نميخواند؟ مگر براي همين نيست
که با اين التهاب در من خيره شده است؟
نه،
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« ...ديگر من واقعاً از شما بدم ميآيد ،انتقامم را از شما ميگيرم ،شما پيرتر از
آنيد که شور مرا دريابيد،
من ميروم به اردو نمره بيست بگيرم ،در اردوي ورزشي يا هنري اول
ميشوم ،ميخواهم از زيباييم استفاده کنم .من ميروم حتي بدون شما ،لش آن
خودم را به شما تقديم ميکنم ،ديگر سراغ شما را نخواهم گرفت ،شما در دنياي
کلمات تنها بمانيد ،در فضاي خيال تنها نفس بكشيد ،ترس شما را اينچنين مغرور
کرده است .بينيازيتان از ضعف است .من در هاله نميمانم ،ميخواهم زندگي

در صحراي خالي برزخ ميان اين دوزخ وجود و آن بهشت عدم آواره بمانيد؛
محبوب من ،آن نيمه زنده و گرم و راستين ديگر من به جزيره «الکروا» بازگشته
است .سالها است منتظر است ،بيقرار رسيدن من است .الکروا جزيره بودايي
«اوپا» نيست ،تشبيه و استعاره و مجاز و کنايه را به آن جا راه نميدهيم ،به آنجا
ميگريزم ،پناه ميبرم تا با او باشم ،زندگي کنم ،در خيابانها شبها ،پرسه بزنم،
شانه به شانه رودخانهاي که از کنار خانهمان ميگذرد قدم بزنم ،در انبوه جمعيت
و فرياد و التهاب و رنگ و نور و نشاط و حرکت گم شوم ،روي تراس کافهها
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بنشينم ،بيفتك گاز بزنم ،دوش بگيرم ،براي تماشاي آتشبازي بر شانههاي او
بپرم» ...
..................................................
صبح شد! ساعت شش صبح شد ،فردا بايد به سفر خارج بروم ،بروم يك دو
ساعتي بخوابم ،خيلي خسته شدم ،درست خطها را نميبينم ،انگشتانم از فرمان
من سرپيچي ميکنند...
اين هم حادثهاي بود.

اما امروز اينچنين روشن و سبك ميرسد! نوميدي هنگامي که به مطلق
ميرسد يقيني زالل و آرامبخش ميشود .چه قدرتي و غنايي است در ناگهان
هيچ نداشتن! اضطرابها همه زاده انتظارها است .هيچ گودويي در راه نيست .در
اين کوير فريب سرابي هم نيست .جادهها همه خلوت ،راهها همه برچيده و چه
ميگويم؟ هستي گردويي پوك! به انتهاي همه راهها رسيدهام ،جهان سخت
فرتوت و ويرانه است .چه کنم؟
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هبوط

بازميگردم رجعت! بهشتي را که ترك کردم بازميجويم .دستهايم را از
آن گناه نخستين ،عصيان ،ميشويم ،همه غرفههاي بهشت نخستينم را از خويشتن
خويش فتح ميکنم! طبيعت را ،تاريخ را ،جامعه را و خويشتن را .در آنجا من و
عشق و خدا دست در کار توطئهاي خواهيم شد تا جهان را از نو طرح کنيم.
خلقت را بار ديگر آغاز کنيم .در اين ازل ديگر خدا تنها نخواهد بود .در اين
جهان من ديگر غريب نخواهم ماند .اين فلك را از ميان برميداريم ،پرده غيب را
برميدريم ،ملكوت را به زمين فرود ميآوريم .بهشتي که در آن درختان همه

پايان3114 .
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مقدمهاي بر كوير
تو قلب بيگانه را ميشناسي ،زيرا که در
.سرزمين مصر بيگانه بودهاي
کتاب جامعه
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مقدمه
در فرار به تاريخ ،از هراس تنهايي در حال ،برادرم عينالقضات را يافتم که در

سالگي ،شمع آجينش کردند! که در روزگار جهل ،شعور ،خود ،جرم است و در
جمع مستضعفان و زبونان ،بلندي روح و دليري دل ،و در سرزمين غديرها ـ به
تعبير بودا ـ «خود جزيره بودن» (اوپا) گناهي نابخشودني است .بسيار بوده است
که «بثالشكوي»يي از خويش ميخواندهام و مييافتهام که برادرم عينالقضات
نوشته ،آنچنان که اين نوشته را در «بثالشكوي»هاي او خواندم و چنين يافتم که
من نوشتهام ـ که «خويشاوندي» ،خود «يكديگري» دو «خويشاوند» است ـ و اينك
مقدمه او ،بر کوير من و بر من ،در کوير:
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«هر چه مينويسم پنداري دلم خوش نيست و بيشتر آنچه در اين روزها نبشتم
همه آن است که يقين ندارم که نبشتنش بهتر است از نانبشتنش.
اي دوست نه هرچه درست و صواب بود ،روا بود که بگويند ...و نبايد که در
بحري افكنم خود را که ساحلش بديد نبود ،و چيزها نويسم بي«خود» که چون
«واخود» آيم بر آن پشيمان باشم و رنجور.
اي دوست ميترسم ـ و جاي ترس است ـ از مكر سرنوشت...

است که ميروم ،يا راه «شقاوت»؟
و حقا که نميدانم که اين که نبشتم «طاعت» است يا «معصيت»؟
کاشكي ،يكبارگي ،ناداني شدمي تا ،از خود ،خالصي يافتمي!
چون در حرکت و سكون چيزي نويسم ،رنجور شوم از آن بغايت!
و چون در معاملت راه خدا چيزي نويسم ،هم رنجور شوم؛
چون احوال عاشقان نويسم نشايد،
چون احوال عاقالن نويسم ،هم ،نشايد؛
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و هرچه نويسم هم نشايد؛
و اگر هيچ ننويسم هم نشايد؛
و اگر گويم نشايد؛
و اگر خاموش گردم هم نشايد؛
و اگر اين واگويم نشايد و اگر وانگويم هم نشايد...
...و اگر خاموش شوم هم نشايد»!
tarikhema.org

(رساله عشق)
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و سخنی دیگر به جای «مقدمه» چاپ جدید

«وجودم» تنها يك «حرف» است و «زيستنم» تنها «گفتن» همان يك حرف ،اما
بر سه گونه :سخن گفتن و معلمي کردن و نوشتن .آنچه تنها مردم ميپسندند:
سخن گفتن ،و آنچه هم من و هم مردم :معلمي کردن ،و آنچه خودم را راضي
ميکند و احساس ميکنم که با آن ،نه کار ،که زندگي ميکنم :نوشتن!
و نوشتنهايم نيز بر سه گونه« :اجتماعيات»« ،اسالميات» و «کويريات» ،آنچه
تنها مردم ميپسندند :

ميکند و احساس ميکنم که با آن ،نه کار ـ و چه ميگويم؟ ـ  ،نه نويسندگي،
که زندگي ميکنم :کويريات.3
و از همينجا است ترديدي که هميشه در انتشار اينها دارم و اين سيصد صفحه
نزديك دههزار صفحه از اين کلماتي که هر کدام« ،پارهاي از بودن من است» و

 . 3و به قول شمس تبريز آن خطاط سه گونه خط نوشتي:
يكي او خواندي و ال غير،
يكي را هم او خواندي هم غير،
يكي نه او خواندي نه غير.
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نه علميات و عقليات ،که عصارههاي هستي مناند در زير اين سنگ لهکننده
عصاري زمانه ،اين «خراس» بيرحمي که ،با خرپوز بسته و چشم بستهاش ،بر روح
و مغز و احساس و اعصابم ميگردد و ميگردد و ميگردد و در پايان شب ،به
همانجا ميرسد که در آغاز روز ،از آنجا به راه افتاده بود و پيدا است که در اين
«پوچي دوار» ،اين «خر» سفري در پيش ندارد و اين سنگ را به جايي نميبرد و
غايتي اگر هست ،روغن کشيدن از ما است و نهايتي اگر هست ،تفالهاي که از ما
ميماند ،در زير دست و پاي اين شب و روز «وسواس خناسي» که بر ما ميگذرد
tarikhema.org

و «عمر» نام دارد!
و ترديد من!
آيا اين همه «رنج»« ،نفي» و «عبث» را بر جان اين نسلي ريختن ـ که سرشار
جواني و اميد و ايمان ،برخاسته است تا «برود» و «برسد» و «بسازد» ـ مسموم کردن
و بيمار ساختن نيست؟
به اين سؤال ،پاسخ سريع و قاطع دادن ـ مثبت يا منفي ـ خالي از سادهلوحي و
شتابزدگي نيست ،چه ،يك «اثر ادبي» ،هرچند کاملتر باشد ،ناقصتر است ،زيرا ـ
به گفته سنت بوو ـ «قطعه فلزي است که در زير چكش قلم نويسنده و سندان فهم
خوانندهاش ،شكل ميگيرد» و بنابر اين ،به اين سؤال ،بايد به هر دو آفريننده اين
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يك «اثر» چشم داشت و پاسخ گفت .قضاوتها درباره اين کتاب ،بيش از همه
نوشتهها و گفتههاي من ،متضاد و حتي متناقض بوده است .اما يك ناقد آگاه ـ
آقاي دکتر بديع دانشمند ايراني مقيم فرانسه در هفتهنامه «چهارراه» (Le
)Carrefourدر يك مقاله مفصل ـ که بيشتر به تحليل رواني ـ فكري ـ
اجتماعي شخص من پرداخته تا کتاب من ،آن را يك «معجزه سياه» ناميده است.
معجزه به خاطر «قلم» و سياه به خاطر «اثري که بر احساسها ميگذارد» .من اين
«اثرگذاري سياه» را يكسره نفي نميکنم ،چه ،آنچه مسلم است ،کوير نفي

«دلزدگي» است .صدمهاي است براي سعادت و لذت و آرامش و از دست دادن
«خوشبيني»! خوشبيني آنكه زير سايه درختي لميده و آخور آباد کرده و پهلو از
خوشبختي برآورده و از خودش خوشش ميآيد و از اين همه نعمت شاکر است.
اما ،آنكه مسئول است ،مسئول ساختن ،نبايد ويران کردن را بياموزد؟
اين است که درست به همان دليل که خوانندهاي ممكن است در «کوير»
بماند ـ و اين فاجعهاي است که مرا به ترديد ميافكند ـ ميتواند ،در «کوير» براي
آنكه راهي «شهادت» گردد« ،غسل کند» ،چه به گفته شاندل «کسي ميتواند ،در
پاي عشق بميرد ،که پيش از آن ،زندگي در پيش چشمهاي وي ،مرده باشد».
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رنج ،نفي و عبث ،تيغهاي براني که راه «دنيا» را به سوي «آخرت» ميبرد و
هموار ميسازد .چه براي نان ديگران ،دغدغه داشتن و براي کسب آن تالش
کردن ،در نخستين قدم ،دغدغه نان را در خويش کشتن و نان خويش را از دست
نهادن است.
وانگهي ،براي آن گروه از «فرزندان آدم» که «هبوط» را براي نوع خويش
فاجعهاي ميشمارند ،کوير سرنوشت ناکامي و تلخي و عطش ابدي آدمي است
که به آن «ميوه ممنوع» نزديك شده است .و بنابر اين ،يك «معجزه سياه» است.

ميکنند« ،هبوط ،اين بهشت سيري و سيرابي و بيرنجي» ،و سر نهادن در اين
«کوير» ـ که در آن ،دغدغه و تشنگي و آتش چشم به راه آدمياند ـ آرزويي
است که آنان را ،براي نزديك شدن به اين «ميوه ممنوع» ،بيقرار کرده است.
شيطان و حوا ،چشم در خوشتن گشودن و عصيان ،و باالخره ،تبعيد از بهشت
و آوارگي در «کوير»...
بگذار تا «شيطنت عشق» چشمان ترا بر عرياني خويش بگشايد ،هر چند آنچه
معني جز رنج و پريشاني نباشد ،اما کوري را هرگز به خاطر آرامش تحمل مكن.
و گناه!
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آري ،اما اگر گناه نباشد ،طاعت را چگونه ميتواني بدست آري؟
چه« ،انسان تنها فرشتهاي است که دستش به خون آغشته است!»
وانگهي ،کوير ،نه تنها نيستان من و ما است ،که نيستان «ملت» ما« ،روح» ما و
«انديشه» و «مذهب» و «ادب» و «زندگي» ما و «سرشت» و «سرگذشت» ما همه
است.
کوير! «اين تاريخي که در صورت جغرافيا ،ظاهر شده است!»
tarikhema.org

هذه شقشقه ،هدرت...

3

 . 3شقشقه چيزي است شبيه بادکنك که هنگامي که شتر عشق و شور يا خشم و خروش مي گيرد ،در اوج
غليان ،از دهانش بيرون مي زند و ساعتي بعد فرو مينشيند.
روزي در يكي از خطابه هاي خود در کوفه ،علي که از شمشيرش مرگ مي بارد و از زبانش شعر! بازويي از
پوالد داشت و دلي از آتش ،ناگهان ،در اثناي سخن ،کلماتش آتش مي گيرند و آنچه در آن بيست و پنج سال رنج،
ف رو خورده بود با جرقه خاطره اي ،يكباره در درونش منفجر مي شوند و او را که هيچگاه جز در خلوت ميان خدا و
خويش نناليده بود ،بر مي افروزند و چنان بي تاب مي کنند که بي آنكه بخواهد با خلق ،از خويش سخن مي گويد و
از سرگذشت دردناك خويش و از آن حق کشيها و نامردمي ها که از دوست ديد و آن نقابها و نفاقها و آن دستها!
دستهاي اصحاب کبار مهاجر و انصار که به خون حقيقت آغشته بود و آن خنجرها که از پشت زدند و آن شكنجه ها
که بر جانش ريختند و  ...آن خاطره ها! مرگ دردناك پيامبر ،سرگذشت فاطمه ،ابوذر تنها ...سقيفه و شورا و عثمان
و معاويه و مروان! و  ...سكوت بيست و پنج سال تمام ،و صبر خار در چشم و استخوان در حلقوم!
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جان گرفتن دردها و اشتعال خاطره ها ،علي را چنان بي تاب کرده بود که به خشم و خروش سخن مي گفت و
کلماتش دردناك و آتشين شده بود و گويي بر سر منبر کوفه ،در پيش اشكهاي به چشم نشسته خلق آتش گرفته و
مي سوزد!
ناگهان ،يكي از آن آدمهاي پرت که هيچ گاه تحت تأثير هيچ احساسي قرار نمي گيرند و جز همان که در
حافظه شان راه يافته ،هيچ جاذبه اي و حادثه اي تكانشان نمي دهد ،و گويي هر گز معنايي يا احساسي بر آنها نمي
گذرد و جنساً امپرمآبل اند! – بي آن که احساس کند که چه جوي در اين جمع پديدي آمده است و علي در چه
حال و حالتي است – با خاطر جمعي مطلق ،يك سؤال خيلي شرعي! مطرح مي کند که مثالً":يا اميرالمؤمنين! اگر در
وسط يك بياباني قرار گرفته باشيم ،چهار فرسخ در چهار فرسخ در چهار فرسخ از مس! از نظر زماني هم فقط چهار
رکعت داريم به غروب آفتاب ،تكليف نماز ما چيست؟ چون فرصت نيست ،از طرفي هم زمين از مس است يعني نه
و علي را ببين! ناگهان از اين آب سرد که مرد خنك بر جان آتش گرفته اش مي ريزد ،سرد مي شود و بي
درنگ ،به حرمت مرد ،سؤالش را به آرامي و ادب جواب مي گويد.
مردم ،که از اين شيعۀ عوضي و سؤال بي ربطش عصباني شده بودند ،باالتهاب از علي خواستند که سخنش را
دنبال کند و داستان غم انگيز و عبرت آموز زندگيش را ادامه دهد و باز هم از خود و رنجهايش بگويد.
و علي که اکنون آرام گرفته بود و پس از لحظاتي که دردها در او زبانه کشيده بود ،سبك دردتر شده بود ،باز
سرپوش نيرومند کظم و کتمان را بر سر انبوه رنجها و ناگواريها و حريق کلمات ملتهبي که براي گفتن بي قراري مي
کنند و نبايد گفت و سوزش آن همه اسراري که روح را از درون به آتش مي کشند و بايد در درون دفن کرد ...
کشيد و سكوت سنگيني را که از مرگ پيامبر تا حال ،بر سينۀ پر از سخنش ،حمل کرده بود ،دوباره برگرفت ،تا ...
مرگ خويش!
و مردم علي شناس بايد بدانند که سكوت علي ،همچون سخنش ،جلوه اي از رسالت او است و اين سكوت
سي سال ،پيام صامت او ،نهج البالغۀ سپيد او!
و اين ها است "حرفهايي که علي براي نگفتن دارد".
و اين است که در پاسخ شيفتگانش ،که تشنۀ نوشيدن جرعه هايي از کوثر رنجهاي او بودند ،سكوت کرد و
براي توجيه آن لحظات بي قراري که از چنگش گريختند و به فريادش آوردند ،تعبيري دارد که در صميميت،
سادگي ،زيبايي و بالغت درد ،تعبيري از "احساس علي" است ،که:
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نقد و تقريظ
اديبان خواهند گفت:
«در تورقي که اجماالً شد ،ضعفهاي عبارتي و حتي اغالط فاحش دستوري
بسيار به نظر آمد .گاه مبتداي جمله آمده است و نويسنده بر سر يكي از متعلقات
جمله از قبيل مفعولها يا قيود يا ظروف ايستاده و از آنجا مسير طبيعي و راسته
عبارت را رها کرده و به راهي ديگر رفته و خبر جمله به کلي معلق مانده است و
مضمون عبارت معوق ،گاه برخي تعبيرات و ترکيبات و اصطالحات به کار رفته

نكرده و يا از «محاوره عوام» اقتباس شده و يا اصالً غلط است از قبيل« :چشمهاش
درست چشمهاي يك کله پاچه بود»! که پيدا است نويسنده مطلع نبوده است که
تنها کله است که داراي يك جفت چشم است و نه پاچه! بايد از نويسنده فاضل
محترم پرسيد که کدام پاچهاي و پاچه کدام حيواني را سراغ دارند که صاحب

"هذه شقشقة هدرت"،
اين "شقشقه اي بود که بيرون پريد،
"ثم قرت"
سپس ،فرو نشست .و همين خطبه است که آن را "شقشقيه" ناميده اند.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چشم بوده باشد؟ ! نويسنده از اين بيمباالتيها بسيار دارند چنانكه به جاي يك
بيان روشن و صريح در باب غروب خورشيد که مثالً« :خورشيد غروب کرد»
مينويسند« :و افق پلكهاي خونينش را فرو بست»!؟ وقتي در نظر ايشان افق پلك
داشته باشد و آن هم پلكهاي خونين! اسناد چشم به پاچه گوسفند استبعادي
ندارد!» ...
نويسندگان خواهندگفت:
«خيلي از اين شاخه به آن شاخه پريده و درك ارتباط قسمتها با هم دشوار

گاه تفسيرات و توصيفات طوالني ميآورد .گاه مسئلهاي را مكرر کرده است و
گاه به اطناب ممل و گاه به ايجاز مخل پرداخته است .سه اصل اساسي که هر
نوشتهاي بر آن استوار است ،يعني «مقدمه»« ،موضوع» و« نتيجه» از هم مشخص
نيست و اسلوب قلم يكدست و استوار نميباشد؛ گاه عبارات بسيار کوتاه (يك
کلمهاي!) و گاه بسيار طوالني ميشود (يك صفحهاي!) و گاه سبك بيان اديبانه و
فاخر است و گاه عاميانه و مبتذل ...و اين اوج و حضيضها پياپي و ناگهاني پديد
ميآيد ،و به طور کلي نويسنده هنوز اسلوب نويسندگي را انتخاب نكرده و خود
را بر موازين مشخص هيچيك از مكتبهاي نويسندگي جديد و يا سبكهاي
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ادبي قديم مقيد نساخته و اين است که گاه منطقي و استداللي ميشود و گاه
احساسي و شعري ،گاه برونگراي رئاليست ،گاه درونگراي ايدهآليست و حتي
اتوپيست ،گاه توصيفي ،گاه تحليلي ،گاه فلسفي ،گاه عرفاني ،گاه سياسي و
مسئول ،گاه منزوي و مأيوس ،گاه مقيد به اصالت شكل ) (formeو گاه بيزار از
فرماليسم ،غرقه در محتوي و متعصب به اصالت مضمون و معني ) (fondگاه
عيني و گاه ذهني ،گاه سمبوليك ،گاه کالسيك ،گاه رمانتيك و ...خالصه
همهجور است و هيچ جور نيست و اين است که نوشتهها نه کتاب است ،نه مقاله
tarikhema.org

است ،نه نوول ،نه رمان ،نه ديوان شعر و نه قطعات ادبي ،هيچ»!...

3

جامعهشناسان خواهند گفت:
«اوالً نويسنده «طبقه خود را مشخص نكرده» و «فاقد يك خودآگاهي روشن
طبقاتي است» و ثانياً اين اثر بار ديگر نشان ميدهد که هرگاه اجتماع ،در اثر
شرايط داخلي و يا عوامل خارجي و يا حادثهاي ناگهاني ،دچار رکود گردد،
ناگهان با ضربهاي سخت که به زانو در آيد و يا بر سر راه «رفتن» خويش ،ناگهان

. 3از تصحيحات استاد " "...که کتاب "ابوذر غفاري" مرا شانزده سال پيش سانسور فرموده بودند! و من هنوز
نفهميده ام که صنعت استعارهي ادبي چه خطري يا ضرر براي "مصالح مملكت" دارد؟ و به کسي چه که من براي
بيان غروب خورشيد تعبير خوبي انتخاب نكرده ام!
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به «ديوار» برخورد يا به «بنبست» رسد ـ به گونهاي که ناچار از حرکت باز ماند و
آينده در پيش نظرش ،چشماندازي تاريك و شوم و يا مشكوك و محال نمايد و
شجاعت و اراده و قدرت تحرك و اميد و روحيه سازنده و مثبت خود را ببازد و
«زمينگير» شود ـ همچون يك روح پير و شكستخورده و خانهنشين و ضعيف،
بيماري تصوف در اشكال مختلفش :تصوف مذهبي يا اخالقي يا روحي و يا
فلسفي و يا اجتماعي (که هر يك از اين انواع باز به اشكال چندي منشعب است)
رايج ميشود و «به خود گريزي»هاي افراطي و انزواطلبيهاي انحرافي و نوميدي

ذهنيت تجريدي و غمها و شاديها و گرايشها و حساسيتهاي غيرطبيعي و افكار
غيرواقعي و بيگانگي با عينيات خارجي و دوري از مسائل محسوس و دردها و
نيازها و پديدههاي ملموس و ،به طور کلي ،عالمي تخيلي و زندگييي رويايي و
گرايش ذهني و احساسهايي تجريدي رشد بسيار ميکند چنانكه سوفيسم و
تفلسف افراطي و رقصهاي مازوشيسم در دوران انحطاط و توقف و ضعف يونان
قديم پديد آمد و رهبانيت و کالم اسكوالستيك تجريدي ـ که به بازيهاي
سفسطي و ذهني شبيهتر بود ـ در جمود قرون وسطايي اروپا رواج يافت و تائوئيزم
در عصر رکود چين و تصوف در هند بيش و کم هميشه راکد و عرفان و
گوشهگيري و ادبيات غزلي سبك عراقي و هندي در اسالم پس از انحطاط دوره
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

115

tarikhema.org

و تلخانديشي و بدبيني و خيالپردازي و جهانبيني سياه و «آخرتگرايي» و

PDF.tarikhema.org

کوير

ترکان و ضعف عصر بنيعباس و تجزيه امت و تحجر فرهنگ و زوال روح و
توقف حرکت ايمان اسالمي ،و در ايران پس از ضربه چنگيز و تيمور و هالکو ،و
اگزيستانسياليسم انحرافي و هيپيگري و کلوشار بازي و نيهيليسم و داداييسم و
مذهب «عبث» و فلسفه «پوچي» و «هيچ در هيچي» و «بيهمه چيزي» در عقيده و
جهانبيني و اخالق و زندگي و هنر و حتي علم و ديگر فلسفهها يا گرايشهاي
غيرطبيعي و ناسالم يا الاقل تلخانديشي و اجتماعگريزي و ايدهآليسمهاي افراطي
و ذهنيتهاي مجرد و رها از واقعيتها و عصيانها و انديشههاي غيرمعقول و

جديد به بنبست رسيد و علم نيز به بردگي ماشينيسم ،گرفتار شد و فلسفه نيز از
همه وقت عاجزتر و پريشانتر گشت و دين هم از ياد رفته بود و از کار افتاده بود
دامنگير شد .و اصوالً در جامعهشناسي ثابت شده است که اتوپياسازي و خلق
«مدينههاي فاضله» هميشه در دوران انحطاط و ضعف يك اجتماع قوت ميگيرد
و کتاب حاضر نشان ميدهد که اين بيماري اجتماعي در اين زمان ـ که زمان
شكست اين نسل است ـ چگونه يك نوع «بوداگرايي» شرقي يا «بكتبازي» غربي
را پديد آورده است و اين نسل شكستخورده چهها ميانديشد و چهها ميکشد
و «روح زخمخورده و شكسته» چگونه سر از سرماي بيرون به گرماي زير پر
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خويش فرو برده و با «خود» ،در اين انزواي دردمندش ،غرق «تفكرات تنهايي» ،يا
«اتوپيا» ميسازد و يا آمدن «گودو» را انتظار ميکشد...؟ ».
«روشنفكران جديد الوالده در حال توسعه وابسته به دنياي سوم» که «خود را
غالباً» در کافههاي تهران متعهد احساس ميکنند ،خواهند گفت که« :در اين اثر،
با يك «قلم متعهد» سر و کار نداريم .اين نوشتهها با آنچه امروز و در شرايط عيني
اقتصادي و اجتماعي و سياسي امروز براي اجتماع ما و همه کشورهاي درحال
توسعه طرح است تماس ندارد؛ در اينجا با يك بينش فلسفي مجرد و يك ذهنيت

ايدهآلهاي کافكايي و کامويي و بيشتر ،هايدگري و بودايي و الئوتزويي ،و يك
نوع درونگرايي شديد انزوايي و مردمگريزي افراطي و رنجها و اضطرابهاي
«وجودي» و هراس از يك «تنهايي فلسفي» همراه با تجربههاي رنجآور اجتماعي
و ،باالخره ،با «انساني بيقرار از خويش و بيپناه در خويش» سر و کار داريم.
بطور کلي روشن است که اين انديشهها و احساسها و رنجها و حساسيتها
همه معلول حالت روحي خاص و تمايل شخصي نويسنده آن است به تنهايي و
اجتماعگريزي و «فن زيستن در خويش»! و پيداست که تنهايي و عزلت فكري و
روحي حساسيتها و آرمانهايي خاص خويش پديد ميآورد و در انديشيدن و
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احساس کردن فرد آثاري ميگذارد که با واقعيتها و عينيات و دنياي خارج ـ
که دنياي همگان است ـ فاصله ميگيرد و با آن بيگانه ميشود و چون ادراك و
احساس واقعيتهاي عيني و خارجي است که «تفاهم فكري» و «تشابه عاطفي» را
ميان همه افراد ،در زمانها و مكانهاي متفاوت ،بهوجود ميآورد ،کسي که در
«تنهايي» زندگي ميکند و احساس ،زندگي را «به تنهايي» ميفهمد و همه چيز را
«به تنهايي» ميبيند و از زاويهاي خاص مينگرد و با نگاهي خاص ،و ناچار آن را
و رنگها و طرحهاي آن را بهگونهاي ميبيند و ميشناسد که براي ديگران

ميگردد و حرفهايش «نامربوط» و پريشانييي که روح اصلي اين نوشتهها را
پديد آورده است ،از اينجا ناشي ميشود» ...
روانكاوان خواهند گفت:
«آري ،روشن است .امروز پسيكاناليزم همه اسرار درون تاريك و پيچيده روح
آدمي را برمال کرده است؛ با دانستن همين کلمه «عقده» يا «سرکوفتگي و
تمايالت واخورده» ،همه حاالت ،صفات و ابعاد و همه تجليات گونهگونه روح
اسرارآميز انسان و ريشه و معني و جهت همه افكار فلسفي و عقايد و عواطف
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بشري ،با «يك نظر» ،و حتي بيهمين يك نظر ،بلكه با «يك خبر» ،غايبانه،
حالجي ميشود و تجزيه و تحليل.
چنانكه از خالل اين نوشتهها پيداست ،نويسنده داراي عقدههاي رواني و
تمايالت سرکوفتهايست که در صورت اين احساسهاي شديد عرفانگونه و
انديشههاي سمبليك فلسفي ـ که همگي تجلي روح وي است ـ ظهور نموده.
نويسنده ،چنانكه خود ميگويد ،در محيط بيآب و علفي مانند کوير نمك بهدنيا
آمده و از طرفي ،از جانب مادر ،به طبقه مالك و فئودال روستايي از جانب پدر،

زوال ورشكستگي رفتهاند و متالشي شدهاند .بنابر اين ،قامت طبقاتي خانواده وي
ـ که هم از نظر مادي و هم از جهت معنوي و حيثيات اجتماعي ـ کشيده و استوار
و نيرومند بوده و مرفه و برخوردار ميزيسته است ـ بر روي هر دو پايش به زانو
در آمده و اين فروريختن نيز در روح او عقده ديگري بوجود آورده است و
سپس از کوير ايران به پاريس رفته و احساس فاصله ميان اين دو دنيا ـ که دنياي
او و دنياي ديگران است ـ در او عقده سومي را منعقد کرده است .سپس
تحصيالت عاليهاش را در سوربن بپايان برده و با داشتن مدارك عالي و ممتاز
علمي ،به ايران برگشته و پس از «پيشآمدهاي جانكاه و تنکاه» که يك خروار
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عقده به جانش ريخته ،به مقام «معلم ديكته و فارسي و انشاي دبيرستان کشاورزي
در روستاي طرق» (حومه شهر مشهد) منصوب و مشغول خدمت گشته و اين
عقده چهارم يا چهلمي در او ايجاد کرده و ...بعد ،در ضمن برخوردها چشمش
به يكي دو عدد از اين روانكاوان رايج مملكتي ،متخصصان مونتاژ شده
پسيكاناليزم فرويديِ کارِ وطن ،امثال ماها ،افتاده و همه عقدههاي عالم در دلش،
حلقومش ،گره خورده است؛ عقده کينه از اين همه وقاحت و عقده گريه از اين
همه بدبختي و ...خالصه اين نوشتهها تجلي اين عقدههاي سرکوفته در درون

اما ...من چه بگويم؟ در برابر اين همه «نقد»هاي جامعهشناسي و ادبي و غيره
دفاعي ندارم! نيازي هم به تبرئه خود احساس نميکنم و اگر هم احساس کنم
حوصلهاش را ندارم .نه چندان اهميتي براي خودم قائلم و نه چندان شخصيتي
براي ناقدانم تا در برابر حمله آنان ،ضعف «دفاع از خويش» را بر خود هموار
کنم .آنچه بر ما ميگذرد و آنچه بدان دچاريم جديتر و حيرتانگيزتر از آن
است که بتوان چندان «خاطرجمع» بود که دلهره قضاوت اين و آن داشت ،و
چندان «بيدرد» زيست که از لقد ناقدي بفغان آمد؛ بههرحال ،هرکه هرچه بگويد،
«گر خطا گفت نگيريم بر او ـ ور بحق گفت جدل با سخن حق نكينم» ،و اگر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مدعييي گريبان گرفت و رها نكرد و رگ گردن به جدل راست نمود« ،نيم
تصديق» ،به نافش ميبندم و خاموشش ميکنم ،که اين عمر کفاف آن نميدهد
که حرف خود را بزنيم و دريغ آيدم که کلمهاي يا لحظهاي را بر سر جعلقي
هُمَزَه و لُمَزَه ،هدر دهم که ،از رنج بينمودي و فقر بيحرفي ،هرکه را ،به پندار
او ،نمودي دارد و سرمايه سخني ،گاز ميگيرد و لگد ميپراند و مر اين را مخلب
ميکشد و مر آن را منقار ميزند و جمعاً يعني« :نقد ادبي و علمي و جامعهشناسي
و پسيكاناليستي»!

نامههايي است که به «هيچكس» مينويسم» و «سخني از حقيقت سرشار است که
هيچ مصلحتي گفتن آن را ايجاب نميکند» .و اينها است «حرفهايي که ـ به گفته
شاندل ـ هر کسي براي نگفتن دارد».
سخن ،چه شعر و چه نثر ،چه وحي و چه عقل ،به دو «شرط خارجي و قبلي»
مقيد است :يكي «عنوان» و ديگري «مخاطب»« .عنوان» سخن را محدود و اسير
ميکند و مخاطب رنگ خود را بر آن ميزند؛ و اگر اصطالح هگل را در فلسفه،
و يا سارتر را در ادبيات ،بخواهيم بكار بريم ،سخن هميشه بهوسيله عنوان و
مخاطب ،يا نتيجهگيري و انتقال« ،الينه» ميشود .از خود بدر ميشود و «خود
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خويش» را در «مخاطب» ميبازد و آزاديها و امكانات خويش را به «قيد»ها و
«غرض»هايي که «عنوان» بر او بار ميکند گرفتار ميسازد.

3

و در اين کتاب ـ که «روح تنهايي در غربت اين کوير ،با خود خويش ،حرف
ميزند» ـ سخن از اين هر دو قيد الينفك هر سخني آزاد است ،که نه مسئول بيان
و اثبات و تعليم و تبليغ «موضوع»هايي است که قبالً «عنوان» شده است و نه
محدود به مرز و سطح درك و رنگ ذوق و پسند و زمينه پذيرش و انفعال
«مخاطب»هايي که از پيش تعيين گشتهاند.

برخوردهاي ما با «زندگي»« ،ديگران»« ،زمان» و «وجود» و نيز احساس ما از
«گذشته»اي که در «حال» حي و حاضر است و «در ما آميخته» و «با ما درآويخته»
و نيز حاالت شگفتي که در آن ،يك باره ميبينيم «بودن عالم» يا «بودن خويش»ن
در برابرمان «طرح» شده است ،و نيز لحظات مأنوس و عفيفي که ،در بحبوحه
ديگرها و ديگران با «خويش» برخورد ميکنيم و در هم مينگريم و آشنايي

 . 3ارفيسم نقاشي را از قيد مفهوم رنگ و شكل آزاد ميكند نه آن که ،نقاشي بي رنگ و شكل شود که رنگ و
شكل بيا فريند .سخن آزاد از قيد عنوان و مخاطب به معني فاقد عنوان و مخاطب نيست ،اين دو در ذات سخن اند نه
خارج از آن.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ميدهيم و با هم از بودن و از زيستن و از خلق و از حاالت و رنجها و آرزوهاي
خويش سخن ميگوييم ...اين همه ،رنگها و طرحهايي بر پرده دل ما نقش
ميکند و اين نقشها انفعالي در روح ما پديد ميآورد که ما را از مسيري که با
همگان بر آن ميتازيم« ،همچون ژندهپيلي که چون هواي انزوا کند از گله
خويش کناره ميگيرد و گوشهاي را در جنگل ميجويد» ،لحظهاي و لحظاتي
کنار ميکشد و در خلوت انزواي خويش ،در زير باران تند انديشهها و دردها و
حيرتها مينشاند و بر سر غوغاي ابرهاي شوقزده و بيقرار اسفندي که در

پراکندگيهاي وجود و سراسيمگيهاي زندگيمان ،در يك «با خويشتن بودن»،
عريان و رها و صميمانه ،انس و آرامش و وحدت گرفتهاند ،با خود ميانديشيم،
احساس ميکنيم و «حرف ميزنيم».
در اين حال ،سخن گفتن ،کلمات و تعبيرات را ،براي «فهماندن موضوع
خاصي» به «گروه معيني»« ،وسيله کردن» نيست .سخن گفتن ،خود ،جزيي از
همان فهميدن و احساس کردن است .سخن ،گفتني ميشود شبيه «گفتگو کردن با
خويش».
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در آن حاالت که معنايي انديشه را برآشفته است و احساسي را به حريق
کشانده است ،در آن لحظات که ،خسته از ابتذال روزمرگيهايي که تمام
لحظههاي ما را پامال کرده ،و رنجور از مالل زندگي و رنج بيهودگيِ «بودن»،
خود مخاطب خويشيم و يا دوستي همچون خويش را مخاطب خويش ميگيريم
و به حرف زدن ،نه «گفتن» به کسي و کساني و از موضوع يا موضوعهايي،
گفتگو کردني آزاد ،گفتگو کردني شبيه «با خود آزاد و رها فكر کردن» ،شبيه با
همدرد مأنوس و محرمي «درد دل کردن»« ،گپ زدن» ،نه از رنج خاصي در

دشواري خويش و اميدها و هراسها و احالم بيتعين و بيحد و مرز ،ميپردازيم،
در اين حالها و لحظهها ،آنچه طرح ميشود موضوع سخن است نه آنچه طرح
ميکنيم .در اينجا نفس «حرف زدن» اصالت دارد .سخن وسيله اثبات و انتقال
نيست ،خود يك نوع دم زدن ،نوشيدن ،چه ميگويم؟ خود يك نوع «زندگي
کردن» ميشود .از سارتر شاهد نميآورم ،دلهاي ساده و دردمند مردم روستايي
کوير ـ که از هراس اين «خلوت خالي و سكوت ابدي» کوير خفقان را در اعماق
سوگوار و تشنه خويش احساس ميکنند ،آنچه را سارتر «سخن شعر» ميداند و
به نيروي نبوغ فلسفي و هنر شايسته منطق ،بدان پي برده است ،اينان به «قدرت
درد» و «اعجاز دل» و «هدايت نياز» يافتهاند و اين ضربالمثل نشان ميدهد که
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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سخني را که نه ابزار انتقال و کلماتي را که نه عالئم داللت است ،به حس
ميشناسند و حرف زدن را ،در آن لحظههاي ويژه عمر و حالهاي غيرعادي
روح ،که خود اصالت مييابد و نفس احساس رنج و شوق و ذات انديشه عاطفه
ميشود ،بكار ميبرند ،که ميگويند:
«نشخوار آدميزاد حرف است»!
در اينگونه حرف زدن ـ که نشخوار دل است ـ آنچه مسائل را پياپي هم
ميآورد ،برخالف گفتنهاي ابزاري و انتقالي ،اصل «عليت» نيست ،اصول

نميشوند تا به «نتيجه اخس» برسند .معاني ،خودبخود و طبيعي و بيريا و خالي از
شائبه ،هم ديگر را «ميخوانند»؛ نه به غرض گوينده و به اقتضاي شنونده ،که به
دعوت يكديگر در کالم فرا خوانده ميشوند و آنچه به زبان شكل ميدهد و
آهنگ ميبخشد حالتهاي عاطفي و هماهنگيهاي احساسي است نه قاعدههاي
دستوري و دستورهاي نويسندگي ،معاني عقلي و انگيزههاي الهامي و مايههاي
خيالي و شعري و نثري و استداللي و وصفي ،به دست نويسنده براي بناي
ساختماني منطبق بر يك نقشه قبلي و سبك و استيل معين تدوين نميشوند ،همه،
آزادانه ،ميآيند و در جايگاه فطري خويش قرار ميگيرند ،آنچنان که جوهر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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معني و موسيقي احساس «اقتضا» دارد ،نه آنچنان که هنرمندي و نتيجهگيري و
تعليم و تبليغ «ايجاب» ميکند.
من در اينجا تمريني براي پديد آوردن سبكي تازه در نويسندگي نكردهام ،اما
چنين شده است ،که گويي در آن ساعات که گرم خياالت و غرق انديشههايي
در خلوت تنهايي با خويش بودهام و «بيخويش» مينوشتهام ،آنچه بر خيالم
ميگذشته و يا در دلم ميآمده است ،بيهيچ کم و کاستي ،بر روي اين صفحات
نقش ميبسته است ،با همان عرياني و بيقيدي و بينظمي و بيشائبگي و با همان
خيال و خاطره و به نيروي ادراك و احساس ،نقش ميشده است.
در فرهنگ ما« ،بثالشكوي»ها 3و «نفثه المصدور»ها 5ـ که دردنامههاي
روحهاي پرقلق و سينههاي رنجور و خسته قربانيان جهل و خشونت اياماند ـ به
چنين زباني نزديكاند؛ و در شعر نيز «غزل» تجلي شور و شوق و اندوه و
اضطراب شاعري است که سخنش «اصالت» يافته است و کلماتش ،نه آالت

. 3شكوه هاي پراکنده
 . 5آنچه از يك سينهي مجروح و دردناك ،با هر دم ،بي اختيار بيرون مي پرد.
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انتقال و عالئم هدايت ،که گلها و گياهانياند در شب زمستاني زندگيش که به
پيام اسفند و بوي بهار و نوازش آفتاب ،از عمق و زمين حاصلخيز ضميرش سر
ميزنند و ميرويند؛ و انتقادي که «اهل قاعده» بر آن دارند که غزل «يكدست
نيست و در هر بيتي به شاخهاي ميپرد و موضوع واحد و روح يكپارچه بيان را
فاقد است» ،از اينجا است که غزل يك بيان عالي و بالذات است و نه آلي و
باالعتبار ،و معاني در آن به زنجير عليت منطقي بهم بسته نيستند و اراده صاحب
غرض آنها را به ترتيب معيني براي رساندن نتيجهاي به مخاطب ،مقدمهوار کنار

همانندي و همجواري ،يكديگر را ميخوانند و با اين تداعيهاي آزاد و فطري
است که در خلوت ضمير گرد هم ميآيند ،چه آدمي بخواهد ،چه نخواهد ،چه
بداند و چه نداند.
آنچه در اينجا آمده است ،گزيدهايست از هزاران صفحه «بثالشكوي»ها و
«غزل»هاي غيرمنظوم من در حاالت و «آنات» ماورايي و مرموزي ،در گذار عمر،
که با جاذبه «تأثري» ،روح همه شعار و دثار خويش فرو ميريخته و از بند همه
«بايستن»هاي هميشگيش ميگريخته و در يك «با خويشتن بودني ،رها از
ماسوايش» ،در آتش آن «معني» که مبتاليش شده است ،خاموش و صبور،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

111

tarikhema.org

هم نميچيند؛ بلكه «حرف»ها خود ،به سائقه آشنايي و همدردي ،پيوند تناقض و

PDF.tarikhema.org

کوير

ميگداخته است و اگر ميبينيد که با يك «معني که سر در دنبال من داشته» و
تسخيرم کرده است ،معنيهاي پيچيده و متراکم بسيار نيز همراه آمده و در من سر
برداشته است ،از آن است که هر عاطفهاي که در درون سر ميزند و ميرويد و
تمام بودن آدمي را فرا ميگيرد ،کالبد همه درها و خاطرهها و نيازها و آرزوهاي
مرده و مجهول و از ياد رفته را نيز برميشورد و از روح خود در آنها ميدمد و
ميپرورد و قيامتي شگفت در گورستان ساکت درون برپا ميدارد و اين رستاخيز
را آنها که خواستهاند ،به نظم يا نثر براي «ديگران» «گزارش» کنند تباه کردهاند و

لحظات جادويي و غريب که در اين رستاخيز بودهام ،آنچه ميديدهام و
«مييافته»ام ،خود ،عليرغم من ،و گاه بيخبر من« ،حرف و فعل و صوت»
مييافته است و سخن ميشده است ،و احساس ميکردهام که در اين حالتها،
نوشتن را بعنوان وسيلهاي براي بيان و انتقال اين افكار و عواطف استخدام
نميکردهام و براي آنكه «بماند و بنمايم و بدانند» نمينوشتهام ،بلكه تنها از آن رو
مينوشتهام که «نميتوانستهام ننويسم»! و در اين هنگامههاي «بيخويشي» که
کلمات «هر يك انفجاري را در خود ببند ميکشيدهاند» و روح را در تنگناي
خفقانآور زيستن و بودن بيتاب ميساختهاند و دردها و حرفها ،بيقرار و
هراسان از خاموش مردن ،خود ،واژههاي خويش را بر ميگرفتهاند و براي
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«گفتن» بر سرم ميتاختهاند و من ،بيطاقت و دردمند ،زندانباني را ميمانستهام که
زندانيانش بر او شوريده باشند ،عمق و روح اين شهادت راستين توماس ولف را
با تمامِ بودنم ،براستي حس ميکردهام که:
«نوشتن براي فراموش کردن است ،نه براي بياد آوردن»!
تنهايي صفت بارز «وضع انساني )» (Situation humaineاست .جوهر
الهي «خودآگاهي ،آزادي و آفرينندگي» ـ که نوع «بشر» را تا مرحله تكاملي
«انسان» بودن فرا ميبرد ـ بيگانگي او را با طبيعت عنصري ،نظم کور و کائنات

هنر سه جلوه اين «روح غريب» است ،اين «ني بريده از نيستانش که هماره از
فراق ،اضطراب ،حسرت ،انتظار و بيزاري و عشق مينالد» ،و هرچه به «خود» بيشتر
پي ميبرد تنهاتر ميشود و پيوندهاي ناخودآگاهش با طبيعت ميگسلد و از «ما»
(روح جمعي) که در جامعههاي باستاني نيرومند و مسلط بود ،ميبرد و به «من»
ميرسد و آنگاه ،بريده از جهان و جدا از جمع ،درد «اختيار» و هراس «رهايي»
بيقرار و مضطربش ميکند و ميکوشد تا با تخدير و مستي ،آن را فراموش کند و
لحظهاي از آن بياسايد و يا به کمند عشقي ،از رهايي رها شود و با دلي پيوند
گيرد و يا به اعجاز هنر ،طبيعت را با خويش آشنا و همدرد سازد و خود را با
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ديگران تفاهم و خويشاوندي بخشد و پيوندهايي را که با خودآگاهي عقلي
گسست ،با بيان و آفرينش هنري« ،اتصال» دهد و يا از اين تنگناي بيدرد و
بيگانه ،به درون خيزد و بر بال روح بيتاب خويش بنشيند و ،به نيروي عشق و
هدايت عرفان ،به آن «نميدانم کجا»ي آشنايي که اينجا نيست بگريزد و يا ،به
دعوت پيغامي غيبي و راهبري رسولي که از آنجا خبر آورده است ،خود را
«نجات» دهد و اگر نه پيغام غيب را باور کرد و نه الهام دل را ،نه عشق قرارش
بخشيد و نه هنر نگاهش داشت و او ماند و «آنچه پيدا هست» ،بايد يا «شراب»

را با «همهاش همين!» اشباع کند و در اين دور باطل «توليد براي مصرف و مصرف
براي توليد» و «آسايش فداي تأمين وسايل آسايش»! «خوشبخت» سازد« ،حماقت»
است و دريغا که حماقت هم موهبتي است خدادادي ،زيرا ،آدمي ميتواند خود
را بكشد ،اما نميتواند تصميم بگيرد که «نفهمد».
تنهايي ـ و با اين معني ،بهتر است بگويم« :جدايي» يا «غربت» ـ آنچنان که من
ميفهمم ،بر خالف قضاوت قالبي رآليستهاي سطحي ،با «ايدهآليسم» عرفاني
شرق (از الئوتزو و بودا تا تصوف اسالمي) و ايدهآليسم فلسفي غرب (از افالطون
تا برکلي و سورآليسم و ذهنيتگرايي جديد) يكي نيست ،همچنانكه از «رئا
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

113

tarikhema.org

فراموشيش بخشد و يا «انتحار» خالصيش دهد ،که تنها موهبتي که ميتواند آدمي

PDF.tarikhema.org

کوير

ليسم» تنگ و تاريك «جزميهاي مدعي ديالكتيك» سخت بدور است .آن
ايدهآليسم يك نوع «دلزدگي» بورژوايي يا آالم و احالم فلسفي و احساسي
«انسانهاي مرفه» است و «رفاه» ،خود ،يك «غفلت» است و غفلت «جهل»! .سري
که رنج و تعهد و هدف ندارد بدنبال «سرگرمي» ميگردد و انديشهاي که با
حقيقت تماس ندارد و در خالء فراغت سرگردان است ،به «پوچي» سارتر ميرسد
و به «عبث» کامو ،يا بيانتظاري بكت و يا «دم غنيمتي» کافكا و يا خودفريبي و
«بهشتانگاري» ژيد و يا طغيان ماليخوليايي سورآليسم ،يا خيالبافيهاي هگل و يا

مهيا ميگذرد ،ناچار از «غرايب و عجايب» و رمانهاي پليسي و تفننهاي جنسي
و مازوشيسم و ساديسم و سرگرميهاي اعجابآور و آرايشهاي فانتزي و
حيرتانگيز و بازيها تند و خيرهکننده رقص و رنگ و نور ،و «امپرسيونيسم» و
ذهنيتهاي ساختگي و تجريدي «فرماليسم» و اصالت تكنيك در هنر و ادب و
حتي زندگي ،هيجان ميآفريند و معني بودن و بهانه زيستن ميگيرد.

3

 . 3گرچه اينها همه آثار همان "دغدغه" اي است که مي گويم اما استناد من به اين "عالئم بيمارگونه" تأييد
آنها نيست.
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از سوي ديگر« ،رآليسم»! اين رآليسم ،تنها به اندازه قدرت و خصوصيت
نفيکننده گرايشهاي بورژوايياش ارزش دارد؛ و گرنه ،رآليسم موجود قدرت
خالق و خدايي هنر و انديشه شگفت و عصياني و احساس ماوراء عقلي و
غيرمادي انسان را در سطح «واقعيت محسوس» فرود آوردن و «رسالت ابدي»
انساني را در دامنه تنگ «ضرورتهاي موقتي» محصور کردن و آفرينش هنري را
ابزار نيازهاي فوري و مادي ساختن و «ارزش» را با «سود» و «هدف» را با «اصل» و
«حقيقت» را با «مصلحت» و «زيبايي» را با «فايده» يكي شمردن است.

اما اگر تنها نتيجه را مالك ارزشيابيِ وسيله تلقي کنيم ،اين خطر که ارزشهايي
باالتر از نتيجه را وسيله آن کرده باشيم بسيار است» .بيشك مواقع خاصي در
شرايطگذاري زندگي و تاريخ فراميرسد که «بايد» چنين کنيم .ضرورت گاه
«ترجيح بالمرجح» را ايجاب ميکند .هنگاميکه سيل هجوم ميآورد و يا حريق
در شهر ميافتد «وظيفه» همه مشخص است .آنگاه که گرسنگي بيداد ميکند ،از
مائدههاي روحي سخن گفتن خيانت است ،نه تنها به زندگي مادي ،که به

 . 3اشاره است به اين سخن مشهور که "هدف وسيله را توجيه مي کند".
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معنويت روحاني نيز هم .برخالف سخن سعدي ،اندروني که از طعام خالي است
خانه جهل و زاغه ظلمت است؛ حتي دين من اعالم ميکند که «هرکس معاش
ندارد معاد ندارد».
ايدهآليسم يا رئاليسم؟ با اين دو عينك هميشگي آنچه را من در «انسان»
ميبينم نميتوان ديد .وانگهي ،نگاهي که شهرها و آباديها را مينگرد ،در کوير،
هيچ نمييابد .نگاهي ديگر هست که آنچه را در آباديها و شهرهاي شلوغ و
پرهياهو و رنگارنگ نيست در کوير ميتواند يافت .براي ديدن برخي رنگها و

آنجا که هميشه هستيم» برخيزيم .آدمي در برشهاي گوناگونش ،حقيقتهاي
گوناگون مييابد .در هر برشي ،بعدي دارد و در هر بعدي موجود ديگري است و
جهانش نيز جهاني ديگر ميشود و الجرم نگاهي ديگر و زباني ديگر مييابد.
در اوج آگاهي ،آدمي خود را زنداني چهار «زندگي» مييابد« :طبيعت»،
«تاريخ»« ،جامعه» و «خويش»! و سخن ،گفتن از «معاني و عواطف» و «دردها و
نيازها»ي آدمي است ،که در هر يك ازين چهار زندگيش ،برگونهاي است :گاه
در «هستي» سخن ميگويد ،سخنش فلسفه است ،گاه در تاريخ و سخنش انسان
است؛ گاه در جامعه و سخنش سياست و گاه در خويشتن و سخنش شعر.
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و من ،همه عمر ،آنچه گفتهام از سياست گفتهام« .ما» بوده است که در «من»
از خويش سخن ميگفته است و از زمينه و زمانه خويش؛ و مخاطبم ،الجرم،
مردم عصر من و سرزمين من.
و اما ،گاه ،خود را موجودي مييافتهام در «اين دنياي بزرگ» ،و گاه مردي
در «انتهاي زمان» ،با اين تاريخ شگفت که «در من جاري است» ،و گاه «مردي در
خويش» ،و در اين لحظات ،از آنچه همواره در ناخودآگاهي ،جزيي از آن کل و
بعدي از آن ذات بودهام ،جدا ميشدهام و تنها و مجرد ،و «من» ميشدهام و در

«خويشتن»! و در اين «آن»هاي شگفت و هراسناك ،معاني و عواطف غريب در
من حلول ميکردهاند و دردها و نيازهاي ناشناس در من ميروييدهاند و بيمن،
کالبد ميگرفتهاند خود ،سخن ميشدهاند و در اينجا است که کلمه ،نه ديگر
«نشانه داللت» ،که بگفته سارتر« :شيء» و «مفهوم» نه مدلول و مقصود ،که صفت
و ماهيت لفظ ،و واژهها ،نه عالئمي گزارشگر و قراردادهايي حكايتگر ،که به
تعبير شاندل« :پارههاي بودن آدمي» ميشوند و الجرم ،بيآداب و ترتيبِ «انتقال»
و بيقيد و بندِ «مخاطب»؛ که «حرف زدن» است و نه «گفتن» .و ازين است که
بدعت و غرابت «سبك» و «زبان» در اين نوشتهها بدعت و غرابت معاني فكري و
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احساسي را (که در اين حال از هم تفكيك ناپذيرند) ديريابتر کرده است و
ناچار بههمان اندازه که ناقدان متداول بازار طعمههاي خويش را به آساني در اين
کتاب ميجويند ،جويندگان صادق معاني ،بي«دو بعد دريافت» و نيز بي«دو
سرمايه فرهنگ» ،جز لعاب رقيقي از سطح اين کتاب و جز احتماالً زيبايي سخني
و هنرمندي تعبيري و گيرايي توصيف و تشبيهي ،در آن هيچ نخواهند يافت .که
کوير است و «چشمهاي شهري» ،در آن ،جز طلوع و غروبي زيبا و آسماني
ستارهريز هيچ نميبينند.

المصدور»هاي يك سينه مجروح و «بث الشكوي»هاي يك «روح کويري» است،
و اين کوير ،هم «جهان من» است و هم «تاريخ من» و هم «ميهن من» و هم «دل
من»« ،خويشتن غريب من»« ،زيستن باير و آتشناك من» ،و باالخره «داستان من»
است .و اين کوير تشنه و مرموز و گدازان و منتظر و غمگينِ «بودن»!
خواننده اين سخنان نبايد خود را «مخاطب» انگارد ،که اين سخنان بيمخاطب
است ،بايد «بيننده» و «جوينده» آن باشد .الفاظ و عبارات را «نخواند» ،معاني و
عواطف «جمله گشته» و «کلمه شده» را «لمس کند»« ،بچشد»« ،ببويد» ،نه آنچنان
که «نامه»اي را «ميخواند» ،آنچنانکه «سرگذشتي» را «ميبيند» ،نه آنچنان که
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به «خطاب» گويندهاي «گوش ميدهد» ،آنچنان که «آواي موسيقي»يي را
«ميشنود» ،آنچنان که تنهايي دردمند را ميبيند که «خود را مينالد»...
که در «کوير» هيچ نيست ،نه حرفي ،نه کسي .تندبادي سرگشته و بيآرام ،در
اين بيکرانگي تشنه همچون روحي تنها و سرگردان ،ميوزد و مينالد و
ميجويد و فرياد ميکشد.
و تو ،چند گامي از «حاشيه» ،به درون آي و چشمهايت را با هر دو دستت
سايه کن و بيآنكه بخواهي «نقد فني» کني ،به تماشاي سرنوشتش بنشين .از زاويه

من و با تازيانه رنجها و شوقهاي من بر سينه اين کوير بران! تا به «بوي سخنم» ،نه
به «داللت الفاظم» ،به دل اين کويرها راه يابي و در صميم اين «صحراي عميق»
گم شوي و تنهايي و غربت و هراس و شكوه و بيكرانگي و ملكوت و زيباييهاي
وحشي کوير را تماشا کني و از آنجا به «ماوراءالطبيعه»ي اين «دنيا» و به «غيبِ»
اين غمها و شاديهاي همه نزديك و همه پيدا و همه روزمره ،سرکشي و آنگاه،
به نفرين و يا آفرين من بنشيني .بههرحال ،خواننده صادق کوير ـ اي دوست ،اي
دشمن دانا ـ اين «شقشقيه» را ـ همچنانکه «شقشقيه»ي خويش ـ مشنو ،ببين!
مخوان ،بياب!
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و پيش از آنكه بينديشي تا چه بگويي؟ بينديش که چه ميگويم؟
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بر کرانه کوير ،به تعبير حدودالعالم« ،شهرکي» است که شايد با همه
روستاهاي ايران فرق دارد .چشمه آبي سرد که ،در تموز سوزان کوير ،گويي از
دل يخچالي بزرگ بيرون ميآيد ،از دامنه کوههاي شمالي ايران به سينه کوير

و مرموزي که قرنهاي گمشدهاي را که اسالم به اساطير کشاند در آغوش خويش
نگاه داشتهاند و ،خود ،عليرغم تاريخ ،همچنان استوار ايستادهاند .از اينجا درختان
کهني که سالياني دراز سر بر شانه هم دادهاند ،آب را تا باغستان و مزرعه مشايعت
ميکنند و بدينگونه ،صفي را در وسط خيابان مستقيمي که ستون فقرات اين
روستاي بزرگ را تشكيل ميدهد ،پديد ميآورند و ،از دو سو ،کوچههايي
هماندازه و روي در روي هم و راسته و همگي در انتها ،پيوسته به خياباني
کمربندي که محتواي ده را از باروي پيرامون آن جدا ميسازد.
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درست گويي عشقآباد کوچكي است ،و چنانكه ميگويند ،هم بر انگاره
عشقآبادش ساختهاند ،صد سال پيش که مزينان کهنه را سيل از بنياد برميکند و
ميبرد و ناچار ،همه چيز از نو ساخته ميشود .حدودالعالم از «مرد» و «انگور»
مزينان نام ميبرد و از هزار و صد سال پيش ،هنوز بر همان مهر و نشان است که
بود .مردانش نيرومند و مغرور که سبزواريها را دهاتي ميدانند و مشهديها را
گدايان گوشبر ،و مردان تهراني را زناني ريشدار! و در شگفتند که چرا غالباً اين
تنها برگه معتبر را هم از ميان ميبرند!؟

همه غارت کرده است ـ برجا و آبادند و خوشههاي عسكر و لعل و شست
عروسش همچون چراغ ميدرخشند.
و تاريخ بيهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حكمت و شعر و ادب و
عرفان و تقوايش ياد ميکند ،در آن روزگاري که باب علم بر روي فقير و غني،
روستايي و شهري باز بود و استادان بزرگ حكمت و فقه و ادب ،نه در «ادارات»،
که در غرفههاي مساجد يا مدرسهاي مدارس مينشستند و حضور در محضرشان
نه پرداخت مبلغ و مدرك و شرايط ميخواست و نه دريافت غبغب و کبكب و
دبدب و شمايل! که هنوز «اداره نميدانم چيهاي عاليه ويژه تبديل نسخ چاپي به
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نسخههاي خطي» تأسيس نشده بود و اين بود که آن بچه دهاتي دهقانزاده
ضعيفي که از بيناني در ده نميتوانست بماند ميتوانست در شهر با يك نظامي
قدك و يا القباي کرباس ،بيهيچ شرط و شروطي ،وارد مدرسهاي شود و اطاقي
بگيرد و بورس تحصيلييي ،و هر استادي را هم که پسنديد خود انتخاب کند.3
استاد ،ابالغ بهدست ،ناگهان بر سر شاگرد نازل نميشد؛ شاگرد بود که همچون
جوينده تشنهاي ميگشت و ميسنجيد و باالخره مييافت و سر ميسپرد ،نه بزور
«حاضر و غايب» ،بل به نيروي ارادت و کشش ايمان.

درس و اخالق اديب نيشابوري بزرگ و آقا بزرگ حكيم و آشتياني و ميرزا

3

.و تصادفي نيست که علماي بزرگ فقه و حكمت و ادب قديم ،اکثريت نزديك به اتفاقشان ريشه دهاتي

دارند و فرزندان دهقانند و يا مالي ده وتحصيل کرده هاي امروزينمان غالباً بورژوازادگان شهري اند و يا فرزندان
اشراف يا مالکين و خوانين و خواقين :فالن الوله ها و بهمان السلطنه ها ،که اگر کالسهاي تعليمات عالي ،همچون
گذشته ،ديوار و دفتر نداشته باشد و ميدان مسابقه به تساوي بر روي فقير و غني باز باشد ،بي شك بچه دهاتي ها که
روح سالمتر دارند و معني زندگي را هم از آغاز کودکي مي فهمند و پرورده رنج و کارند و روييده طبيعت و
آفتاب ،از نازپروردگان تنعم و تفريح و پول و نيرنگ و پروارشدگان سايه بسته و نشخوارکنندگان تنبل و خوش و
سير و پر و آلوده بي درد پيش مي زنند ،اگر ناجوانمردانه پسشان نزنند .و در طول قرنهاي طوالني که خود تمدن و
فرهنگ داشتيم آن را نشان داده اند (نه اين کاالي وارداتي امروز که عنتربازي آن لوطي عنتري فرنگي است و تجدد
است و نامش را تمدن گذاشته ايم).
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حسنعلي قهرمان و ميرزاي اصفهاني ياد ميکنند چهرهشان از آتش خاطرههاي پر
از عصمت و قداست تافته ميشود و چشمهاشان از حسرت آن ايام رفته به اشك
مينشيند ،گويي اصحاب پيامبرند يا امام و يا سوختگان آتش ارادتاند که از
مرادشان سخن ميگويند و من هرگاه با همکالسانم مينشينم و با هم خاطرات
ايام تحصيل را نشخوار ميکنيم دلهامان را از درد خنده ميگيريم که آن روز در
کالس معلم خطمان «موش» ول داديم و روز ديگر که ،در کالس دبير شيمي،
يكي از بيلوتهاي کالس «بو» ول داد و وقتي دبير با اعتراض توضيح خواست که

دوست وفادار هم بوديم و هميشه بجاي هم حاضر ميگفتيم و آن فالني حقهباز
که با بچهها قرار ميگذاشت و درست در وسط کالس که آقاي دبير گرم درس
ميشد و کالس هم جذب درس ،يكهو غش ميکرد و شلپ ،ميافتاد بزمين و
دست و پا ميزد و خرناس ميکشيد و کف ميکرد و چهها که نميکرد! و
بيچاره دبير هم رنگش ميپريد و تا او را به حالش ميآورديم زنگ ميزدند و
غائله خاتمه مييافت! و آن معلم خارجي که شنيده بود دانشجوهاي ايراني تقلب
ميکنند و راه هوشيارانهاي هم براي جلوگيري از تقلب ابتكار کرده بود و سر
امتحان شفاهي قيچييي همراه ميآورد و به شاگرد ميگفت :کتابت را ببند،
سپس استاد قيچي را مثل استخارهچيها ،ناگهان بر وسط کتاب فرود ميآورد و
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قيچي بر هر صفحهاي که فرومينشست ،باز براي محكمکاري ،آن صفحه را که
قيچي به تصادف تعيين کرده بود بازديد ميکرد که معني لغات را رويش ننوشته
باشند و آنگاه که خاطرش صددرصد جمع ميشد ،ميگفت بخوان! و آن رفيق
حقه ما يك متد ضدقيچي اختراع کرد که اثر آنرا از بين برد و آن بدين طريق بود
که دمِ در اطاق امتحان ،يك صفحه را انتخاب کرد و چندبار پيش ديگران خواند
و مثل آب که شد دو طرف کتاب را بر روي محور اليه همان صفحه از پشت تا
کرد و بعد کتاب را بست و وارد شد و تا قيچي جادو باال رفت ،هنوز به لبه کتاب

کتاب هم اندکي دهان گشود و او با تردستي ظريفي دهانه کتاب را به زبانه قيچي
استاد داد و قيچي ،ناچار «تصادفاً» بر همان صفحه فرود آمد و استاد باز براي
محكم کاري آن صفحه را بازديد کرد و خاطرش که «صددرصد» جمع شد
گفت بخوان! و خواند و استاد با اعجاب و تحسين گفت:
ـ آفرين! خيلي خوب! شما!؟
ـ بله استاد ،خيلي زحمت کشيدم و اين چند روزه فقط درس شما را
ميخواندم که ضعيف بودم و حاال چقدر افسوس ميخورم که چرا از اول سال
قدر درس شما را نميدانستم و تنبلي ميکردم!
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ـ مرسي ،مرسي ،ووزت تره زانتليژان ،مه ،امپو ...پارسو! ...منتنان،
ساواترهبين!...
ـ اختيار دارين! از بيشعوري خودتونه مادام!
ـ اُ ...پادوکوا!...
***
صحبت مزينان بود .نزديك هشتاد سال پيش ،مردي فيلسوف و فقيه که در
حوزه درس مرحوم مال هادي اسرار ـ آخرين فيلسوف از سلسله حكماي بزرك
بگذارد و در سكوت فراموش شدهاي بر لب تشنه کوير بميرد.
بگفته مرحوم حكيم سبزواري بزرگ ،وي در محضر اسرار نه همچون
شاگرد ،که بمانند رفيقي همزانوي وي مينشست ،چه ،وي حكمت را ،پيش از
اين ،نزد داييش عالمه بهمنآبادي خوانده بود که استاد کالم و حكمت و فقه بود

. 3به نقل مرحوم فقيه سبزواري و نيز حكيم سبزواري بزرگ ،مرحوم آخوند مالمحمد کاظم خراساني معروف
که هم در مشروطيت و هم در حكمت نامي ترين مرد قرن اخير است و نويسنده کفايه در اصول ،در سفر عتبات،
حكت را نزد وي آموخته است و جز او در فلسفه استادي نداشته و استعداد شگفتش او را در اين رشته تا بدين پايه
رسانده است.
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و با حكيم اسرار در حكمت معارضه ميکرد و در نظر برخي صاحبنظران بر او
ارجح بود و با آنكه در بهمنآباد ،کورهدهي نزديك مزينان ،انزوا داشت،
شهرتش زبانزد حوزههاي علمي تهران و مشهد و اصفهان و بخارا و نجف بود که
آن ايام علم و فضيلت را عالمههاي تراشيده و دستهها و دستگاههاي مجلهدار و
قلمدار و مصاحبهساز و قراردادبند و ديگر بند و بستها در محاق سكوت خفه
نميکردند و هنوز قرن علم و نور و تمدن و چاپ و فرهنگ عمومي نيامده بود
که اگر نبوغي در شهرستاني بماند و در کافهها و محفلها و مرجعهاي فضالي
که در چشمها زد به سحرش متهم کنند و بدتر از سحرش!
آوازه نبوغ و حكمت عالمه در تهران پيچيده و شاه قاجار به پايتخت دعوتش
کرد و او در سپهساالر درس فلسفه ميگفت و چهل تومان از ناصرالدينشاه
ساليانه ميگرفت .اما اين وسوسه تنهايي و عشق به گريز و خلوت ـ که در خون
اجداد من بوده است ـ او را نيز از آن هياهو باز به گوشه انزواي بهمنآباد کشاند و
به زندگي در خويش و فرار از غوغاي بيهوده و آلوده آن سواد اعظم به
خرابههاي قديمي بيرون اين ده! که روحي دردمند داشت و بيتاب ،و شبهاي
آرام در دل اين ويرانهها تنها ميگشت و ميناليد و در سايه ديواري مينشست و
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غرقه در جذبههاي مرموز خويش با خود و با خدا زمزمه ميکرد و اين زندگيش
بود.
ميگويند اين شعر را سخت دوست ميداشت و همواره تكرار ميکرد:
اين سخنها کي رود در گوش خر

گوش خر بفروش و ديگر گوش خر!

و شاگرد او نيز که براي آموختن و اندوختن ،جواني را در حجرههاي تنگ و
مرطوب مدارس قديمه بخارا و مشهد و سبزوار ،بر روي کتابها و زانو بزانوي

و رسيدن به جاه و مقام روحاني ،و مسند بلند پايه علمي و زعامت خلق و بايد
مرجعي ميشد و صاحب وجههاي و نفوذي و دستگاهي و نام و آوازهاي ،همه را
رها کرد.
بعد از حكيم اسرار ،همه چشمها به او بود که حوزه حكمت را او گرم و
چراغ علم و فلسفه و کالم را او که جانشين شايسته وي بود روشن نگاه دارد اما،
در آستانه ميوه دادن درختي که جواني را بپايش ريخته بود ،و در آن هنگام که
بهار حيات علمي و اجتماعيش فرا رسيده بود ،ناگهان منقلب شد .فلسفه و دين او
را بدينجا کشاندند .فلسفه به او آموخته بود که غوغا و تالش و فريب حيات همه
پوچ است و دروغين است و ابله فريب .دين به او آموخته بود که دنيا و هرچه در
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اوست پليد است و دلهاي پاك و روحهاي بلند را نميفريبد و ،در اين منجالب،
جز کرمهاي کثيفي که از لجن مست ميشوند و به نشاط ميآيند چيزي نيست و
او که نه ميخواست فريب خورد و نه لجنمال شود ،شهر را و گير و دار شهر را
رها کرد و چشمها را منتظر گذاشت و به دهي آمد که هرگز در انتظار آمدن
چون او کسي نبود .هشتاد سال پيش ،وي در آغاز کمال ،با لباني خاموش،
پيشانييي از انديشه مواج ،ابرواني ،از ايمان و تصميم ،گرفته ،سر از نوميدي در
برابر هرچه بر روي خاك و در زير اين آسمان ،پايين و گامهايي از آنرو که به

و چشماني از برق نبوغ ،تند و لبخندي از ناچيزي خويش در برابر عظمت «او»،
متواضع و گردني از حقارت عالم و اهلش برافراشته از غرور و سر و وضعي از
فرط استغنا و صميميت ،بيريا و ساده و رها کرده ،به اين روستا آمد و در خانه
کوچكي ،در خمِ کوچهاي منزل گرفت و در انتظار پايان يافتن بازي مكرر و
بيمعني اين دو دلقك سياه و سفيد ماند و مرد .و مردم صميمي ده از او چهها
ميگفتند! يك شبه امام ،شبه پيغمبر ،يك فرشته ،يكي از اولياءاهلل و بههرحال،
غريبي از مردم آن عالم در اين ده! «کفشهايش گاه پيش پايش جفت ميشد...
روز مرگ خويش را خبر داد ...سال قحطي ،دخترانش ناله کردند که سال سخت
است و زمستان را بياندوخته ناني چه کنيم؟ و او از خشم برآشفت و نيمهشبي،
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ناگهان ،صداي ريزشي که از کندو خانه برخاست همه را بيدار کرد ،رفتند و
ديدند که از نافه گندم ميريزد و برخي کندوها لبريز شده است»...
کرباليي علي پسر کرباليي مؤمن آن شب در صحرا آب ميراند ،در گود
آبشخور« :ناگهان ديدم در سايه روشن مهتاب شب ،سياهييي از دور ميآيد،
نزديكتر شد ،حيواني بود شبيه شتر ،به رنگ سمند ،بطرف قبرستان رفت و کنار
قبر حكيم ايستاد ،ديدم جنازه را بيرون آوردند و بر او نهادند و او به سمت مغرب
رفت و ناپديد شد ...پس از لحظهاي ناگهان بهخودآمدم و چنان ترسم برداشت

ديگري شهادت دادند« :نوري از آسمان مغرب بر سر قبر فرود آمد ...باز از همان
راه بآسمان برگشت و ناپديد شد» .وي در  3134قمري مرد و شگفت آنكه در
 ،3114هجده سال بعد ،باران قبر او را خراب ميکند و جد بزرگم دستور ميدهد
تا آنرا از بنياد بسازند .در حفره گور هيچ نيافتند جز مهر نمازش و حتي تسبيح
تربتش ...و چند سال بعد که فرزند پارساي صاحب کراماتش شيخ احمد ميميرد
در همين حفره خالي دفنش ميکنند و اکنون پدر و پسر هر دو در يك گور
آرميدهاند ،...نه ،پسر در گوري که پدر در آن بود مدفون است و پدر را که در
زندگي ،آفرينش بر جانش تنگي ميکرد ،نخواستند که در زاغهاي آنچنان تنگ
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و تيره نگاه دارند که ميدانستند نعش پوسيده او نيز تاب تنگنا ندارد ،نجاتش
دادند .وي ،آخوند حكيم ،جد پدر من بود.
چه لذتبخش است آنچه از او برايم حكايت ميکنند! من در اين حكايتها
است که سرچشمه طبيعي بسياري از احساسهاي ريشهدار مجهولي را که در عمق
نهادم مييابم پيدا ميکنم و اين ،معاينهاي شگفت و مكاشفهاي شورانگيز است!
مثل اينستكه از من و حاالت من و عواطف و خصايص روح من و از زندگي من،
پيش از اين عالم ،پيش از تولدم و پيش از حياتم ،سخن ميگويند.

ميکنم .مسلماً من در روح او ،نبض او ،خون او بودهام .در رگهاي او جريان
داشتهام ،در نگاه او نشاني از من بوده است و اکنون ،ممنونم که او چنين بود و
چنين کرد که اگر ،بجاي پناه آوردن به يك ده ،به تهران ميرفت يا نجف ،و به
مقامات ميرسيد و درجات ،و من اکنون ،بجاي او ،از مردي چون مرحوم حاج
شيخ عبدالرحيم ،يا آقا سيد ابوالحسن اصفهاني يا آخوند مال محمد کاظم
خراساني (که شاگرد حكيم بود) سخن ميگفتم که مثالً« :سفير انگليس جلوش
زانو ميزد!» ،هرگز اينهمه غرق غرور و سرشار لذت نميشدم .و اما جد من ،او
نيز بر شيوه پدر رفت .ميگويند در علم ،از اجتهاد گذشته بود و من ميگويم از
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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علم و اجتهاد گذشته بود که پس از آن ،باز به همين روستاي فراموش ـ که از
جاده تهران مشهد کناره گرفته است ـ باز آمد و از زندگي و مردمش کناره
گرفت و به پاکي و علم و تنهايي و بينيازي و انديشيدن با خويش ـ که ميراث
اسالفش بود و از هرچه در دنيا هست جز اين به اخالفش نداد ـ وفادار ماند که
اين فلسفه انسان ماندن در روزگاري است که زندگي سخت آلوده است و انسان
ماندن سخت دشوار و هر روز جهادي بايد تا انسان ماند و هر روز جهادي
نميتوان! که رفته رفته ،بقول فردوسي ،مرد حماسه! دست و پاي آهو ميگيرد ،و

برجستهترين شاگرد حوزه اديب بزرگ بود و ،پس از پايان تحصيل فقه و فلسفه و
بويژه ادبيات ،باز راه اجداد خويش را به سوي کوير پيش گرفت و به مزينان
بازگشت.
عالمي است سرشار از ذوق و شعر و درکي قوي و قدرت مطالعهاي
خارقالعاده ،که از آغاز طلبگي تاکنون بر روي کتاب بيدار است و بر روي
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کتاب خوابش ميبرد 3و اين زندگي اوست ،که مدرسه قديمهاي که شريعتمدار
معروف براي جد بزرگم ساخته بود و تا سالهاي پيش طلبه داشت و سر و صداي
درسي و بحثي و آمد و رفتي ،امروز سوت و کور است و آن خانه اجدادي که
مرجع خلق بود و حل و عقد امور و پناه ستمديدگان و آوارگان و زنان رانده شده
از شوي و رعاياي فراري از خان ،امروز خلوت است و کار حكيم بزرگ و

بودند .سال بعد تابستان که به ده باز مي گردند و براي اولين بار رختخواب ها را باز ميكنند ،مي بينند رطوبت هر دو
را پوسانده و موريانه هر دو را جويده است .سالهاي پيش اديب بزرگ با يك پالتو کهنه شبه سربازي در حجره
تاريك و مرطوب نواب درس مي داده و امروز دانشگاههاي مدرن مجهز به شوافاژ و سانترال و استادان مديست
مجهز به يقه هاي سپيد آور و کت و شلوارهاي فاستوني نفيس بافت النكشاير و يا دامنهاي فنتزي و جورابهاي
استاراليت و لوازم مارگارت استور و آرايشهاي استيل ايتاليايي و فرانسوي و آمريكايي و غيره ...آن وقت ها
استادانمان گل گاوزبان و سنبله طيب دم مي کردند و مي خوردند و امروز اساتيد ،اگر آپرتيفشان سه ستاره اروپايي
نباشد ،ذائقه شان قبول نمي کند .و آن روز تمام زندگي اديب به پول امروز به ده تومان نمي رسيد و امروز ميز کار
آقاي رييس يكي از دانشكده هاي علمي چند هزار تومان ارزش واقعي دارد و آن روز استاد پس از چهل سال
تدريس فلسفه و اصول و ادبيات و فقه و عرفان  ...هيچ ترقي و تكاملي در او پديدار نمي گشت و امروز درست مثل
آلوبخارا که نم ميكنند يا سرکه که مي اندازند ،استاديار پس از چهار سال تبديل به نوع اصلح :دانشيار و دانشاير پس
از پنج بهار تبديل به نوع اعلي :استاد مي شود .و اين تبديل انواع نه کار تنازع بقا و انتخاب اصلح بلكه حيله روزگار
است و ديروز تغيير وتبديل و انقالب و جهش و کمال و ارتقاء در درون اساتيد ،در دل ها و دماغ ها رخ مي داد و
امروز در الي پوشه و کارگزيني و داخل صندوق حسابداري ،آنهم نه به نيروي نبوغ يا الهام و يا ضربه ناگهاني
زندگي و يا تازيانه سخني و يا شراره عشقي و يا ديدار شمس تبريزي اي بلكه به وسيله حرکت وضعي وانتقالي زمين
وگردش افالك! و اين است فرق ميان تمدن و تجدد که نمي دانم چرا نمي دانند!؟
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اخالف و اسالفش را اکنون يك سپاهي و چند کارمند بخشداري و مأمور ثبت
اسناد و چند تن آموزگاران دارندگان تصديق ششم ابتدايي از پيش ميبرند و
کارها حساب و کتابي پيدا کرده و نظم و نسقي.
اما پدر من سنتشكني کرد .درسش که تمام شد برنگشت و در شهر ماند و
ديدم که چهها کشيد تا توانست از اين مرداب زندگي شهر عمر را همه با علم و
عشق و جهاد بگذراند و دامن تر نكند و آن ديگران که همگي به کوير گريختند،
چه آسوده دامن تر نكردند که در کوير آبي و آبادييي نيست .و بههرحال ،او در

وارث آن همه ضياع و عقار که در ملك فقر بر جاي نهادند و شاهزاده اين
سلسلهاي که ،پشت در پشت ،بر اقليم بيكرانه تنهايي و استغنا سلطنت داشتند و
حامل آن امانتهاي عزيز و وليعهد آن پادشاهان ملك صبحگهان و بازمانده آن
سواران که ،در ابديت احساسهاي بيمرز و انديشههاي معراجي خويش ،بر رفرف
شوق ،از شبهاي مهتابي کوير ،خود را بر اين سقف کوتاه آسمان ميزدند و از آن
سو ،در فضاي خليايي ملكوت ميتاختند و مرغان زرينبال الهام و غزاالن رمنده
وحي را ،در کمند جذبههاي نيرومند خويش صيد ميکردند و ،سحرگاه ،خسته و
فرس کشته ،به خلوت دردمند انبوه خلق فرود ميآمدند .و اکنون ،بيطاقت از بار
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سنگين آن امانتها که بر دوش دارم ،در ميان دو صفي که ساخته قالبهاي خشت
مالي خشت ماالن ميدان چهارباغ اصفهانند و يا کورههاي آجرپزي فرنگ و هر
دو بهم مشغول و از خود خشنود و از زندگي آسوده و خوب و خوش و بيدرد،
غريبانه ميگردم که راه دراز و سنگالخ است و ،در هر قدم ،حرامياني در کمين،
و من بيهمسفر ،و زانوانم لرزان و کولهبارم سنگين و بيمناك از سرنوشت که چه
خواهم کرد؟ که روزگارم از روزگار سيزيف سختتر است و ،همچون
الاوکون ،در شكنجه افعيهايي که بر اندامم پيچيدهاند ،که کاهن معبد مجهول

پرستندگان پالس» (الهه يوناني اغنام)! و اين افعيها را نه سربازان يوناني ،بل
مدافعان و دروازهداران تروا برگردنم پيچيدهاند!
بگذريم که قصهاي است عنوانش ز خون ...و...
ما شرقيها همه «گذشتهپرستيم» ،نه «گذشتهگرا» که براي ما صفت بيرمقي
است .و آنچه ما احساس ميکنيم با آنچه اروپاييها کالسيسيم مينامند يكي
نيست؛ از اين است که همواره «دوران طاليي» همه ملتهاي ما در گذشته قرار
دارد.
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کجاي گذشته؟ در دورترين اقصاي تاريخ ،آنجا که جز افسانه و اساطير از آن
خاطرهاي نداريم و جز خيال را بدانسو راه نيست .در آنسوي شرق ،چين ،عصر
طالييش دوران شاهان فوسه يانگ است که حتي کنفسيوس از آن به حسرت ياد
ميکند؛ کتيبههاي مردم سومر و بابل ـ در آن دوران که از همه ملتهاي ديگر
جهان و از همه اعصار تاريخي خويش تمدن و اقتداري درخشانتر و زرينتر
داشتند ـ از عصر طاليي خود به حسرت ياد ميکنند ،عصري که ،با طوفان نوح،
در زير اليههاي ضخيم رسوب آن سيل عالمگير ،براي هميشه مدفون گرديد! و ما

عصر طاليي جمشيد ياد ميکنيم که :روزگاري بود پر از عصمت و خوشبختي و
داد ،عصر روشنايي و مهر ،که حسرت نوروزش و جام جهاننمايش همواره ما را
وسوسه ميکند و حال را و آينده را از چشممان انداخته است .اين فلسفه تاريخ
در روح همه ملتهاي شرق است و بهگونهاي ،همه ملتهاي جهان ،روح انسان:
حسرت از گذشته ،بيزاري از حال و انتظار مسيحي در آينده.
و دوران کودکي نيز عصر طاليي هر کسي است .دوران پرعصمت و عزيز و
شاد تاريخ يك زندگي .و من نيز ،گرچه دوران کودکيم نه با «طال» که ،با «فوالد»
سر آمد ،اکنون در پيش چشم خاطرهام ،درخشش طال يافته است ،بهخصوص که
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جوانيام همه ،در آخرالزمان گذشت ،همه سر بر روي کتاب و دل در آسمان و
تن در زندان! و بقول فردوسي« :جواني هم از کودکي ياد دارم» و اما چون او
دريغا دريغا ندارم که ،گرچه بسختي ،اما ،بخوبي گذشت.
آن اوايل ،سالهاي کودکي ،هنوز پيوند ما با زادگاه روستاييمان برقرار بود و،
بر خالف حال ،پامان به ده باز بود و در شهر ،دستگير ،نه ،پاگير ،بلكه دست و
پاگير نشده بوديم و هر سال ،تابستانها را به اصل خود ،مزينان برميگشتيم ،و به
تعبير امروزمان« ،ميرفتيم».

خاندان ما و گوينده خاموش قصههاي از ياد رفته نيكان ما و نياکان من است ،که
تاريخ ـ اين پير غالم پايتختنشين چاپلوس که هماره قلمش خادم شكمش بوده
است و خردش ساکن چشمش ،و هرگز جز فيلمهاي سريال عملياتي زد و
خوردي پر«حادثه» را نميبيند و جز براي خداوندان زر و زور نمينويسد ـ کجا
پايي به دهي ميتوانست نهاد و از «کاخ» قيصر ـ که بر آن فرش زربفت
گوهرنشان ميگستردند و از قصر شمسالعماره ،که هر صبح و شام نفير نقارهاش
سلطنت «ابد مدت» ناصرالدينشاه «شهيد» قاجار را بر گوشهاي خلق ميکوفت ـ
سري به «کوخ» حكيم ميتوانست زد؟ که بر شاهنشين حجره پذيراييش ،نيم
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پوست تختي گسترده و مابقي را ماسههاي نرم بادآورده کوير پوشيده بود و يا از
«مهتاب خرابه»ي عالمه بهمنآبادي ميتوانست خبري گيرد؟ که در سايه
ديوارهاي شكسته و برجهاي سرافكندهاش ،روح دردمند آوارهاي ،در قفس
اندامي ،سر به درون خويش فرو برده و با آن «خودِ پنهانِ خويش» ،دست اندر
کار آفرينشهايي همه عشق و همه شعر و همه زيبايي اهورايي بود!
...الدهر في الساعه و االرض في الدار!...
تاريخ اينها را چه ميفهمد؟ اينان را چه ميشناسد؟ او را براي اين ساختهاند تا

«مسيو»! قاصدي کند و براي راسپوتين لحافکشي ،و نيمهشبهاي تاريك ،در پيچ
و خم کوچهها و سايه ديوارهاي کاخ ورساي ،فانوسکش وليعهد لويي پانزدهم
باشد که از خانه يكي از افسران رشيدش باز ميگردد که براي عظمت فرانسه به
ميدان نبرد با اتريشش فرستادهاند تا حماسه ملي بيافريند و هماکنون ،با دامني
خيس از گذر بر درياهاي افتخاري که ببار آورده ،سرود مارسيز را مغرورانه
ميخواند ،و يا برشمارد که سلطان غازي ،پس از دوگانه به درگاه يگانه ،چند
ساتگين درکشيده و از آن پس مزاجش تقاضاي چه حاجتي کرده است؟ داغگاه
شهريار را ،نكته به نكته ،موبهمو ،وصف کند .و يا دنبال لشكريان ناپلئون «کبير»
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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PDF.tarikhema.org

کوير

بيفتد و اسبها و آدمها و زاد و توشه و سالح و کاله و جامه و راه و کوه و دشت
و هوا و سرفه و خنده و دعوا و آشتي و نشست و برخاست و ...هرچه هست و
نيست را ،با حرص و ولع ،در دفترش يادداشت کند و ،هنگام عبور سپاه از آلپ،
فرياد شوق برکشد و از اعجاب مشت بر زانويش زند و از شعف ،همچون شتر
مست ،پا بهزمين کوبد و کف از لوچه برافشاند و چون به خانه بازگردد ،ناز بر
فلك و فخر بر ستاره کند که چه دقتي مبذول فرموده و چه امانتي در ضبط وقايع
مرتكب شده است! از چنين فانوسکش جاانداز پادو خانهزادي چه انتظار دارم؟

با کوچه آشنا شده است و به ميان توده آمده است؟ ! از اعتيادات و انحرافات
قديمش سخني نميگويم که ميبينيد هفت سال است براي مرگ «جان عالميان
خراش» کندي ماتم گرفته است و هنوز لباس سياهش را از تن در نياورده و
اصالح نكرده و اشك بر گوشه چشمانش خشك نشده است و هر روز چهرههاي
ابوي و اخوي و طفالن مسلمش را که بر روي پرده کشيده است ،وسط جمعيت
دنيا ،سر هر رهگذر و هر چهارراه ،به نمايش ميگذارد و معرکه ميگيرد و عربده
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ميکشد و ...ولکن هم نيست! و همين رقيق القلب وفادار احساساتي 3از هزاران
پدري و همسري که هر روز در خون ميغلتند و ميليونها خانواده زرد و سياه و
سرخ و سفيدي که در زير غرش و بارش و يورش توپها و بمبها و تفنگدارهاي

 . 3من از دوران دبيرستان با اين گنده پير چاپلوس دورغگو و نوکرمآب ترسو و طماع ،تاريخ لج بودم :چندي
پيش يكي از همكالسيهاي قديمم دفتر يادبودش را نشانم داد که برايش نوشته بودم :من از دو تا ت خيلي بدم مي
آيد  :يكي تارخ و ديگري تقي زاده! و گويي مهر اين دو در من با شير اندرون شده و با جان بدر خواهد رفت! مقدمه
اول ابوذر غفاري را بخوانيد .شانزده سال پيش عليرغم ستايشها و گزافه هايي که معلمان و استادان و همه نويسندگان
دبيرستان ،از روي همان کتابهاي تاريخ که عبدالعظيم خان و خانلري و خانبابا و ديگر خوانين علمي و ادبي براي ما
بچه هاي چشم و گوش بسته معصوم نوشته بودند دزدش را و دزديهايش را گرفتم و قيافه زشت و بيرحم و خشنش
را از زير پيچه اش و سرخاب سفيدابهايش و جراحيهاي پالستيك اخيرش شناختم و براي اولين بار لوش دادم و به
همه گفتم و داد زدم اما مگر کسي در برابر اساتيد ريش و پشم دار و تصديق دار و اسم و رسم دار ،حرف يك
شاگرد دبيرستاني را گوش مي دهد؟ مگر تاريخ گذاشته که حله سخن را اگر در يك مغازه سوپر و پشت يك
ويترين لوکس بتوانند بشناسند؟ نگاه نمي کنند که بشناسند .شايد ريشه دلخوري من از آقاي عالمه تقي زاده اين
باشد که وي يك تكه از تاريخ مجسم است و روح تاريخ ما در اين شخصيت تاريخي حلول کرده است .چه مي
دانم؟ بهر حال با تاريخ يك نوع پدرکشتگي دارم ،نه ،باالتر از اين! اوهمه اجدادم ،همه استعداها و نبوغها ،همه
مرادها و محبوبها و همه عزيزان و بزرگان و نيكان و نياکان مرا و ما را کشته است ،قتل عام کرده است ،خفه کرده
است .به تاريخ گوش بدهيد ،چرا صداي اينان را نمي شنوم؟ جز فرياد خواجه ها و خاقان ها و قر و غمزه ايازهاشان
و شاعران گداشان و دلقكهاشان صدايي نيست و طرفه تر اين که اين پونه بدبو ،دم آغل مار سبز شد و با آن همه
سابقه خصومتي که با تاريخ داشتم ،حال شب و روز با او محشورم! و اکنون منتظرم که اين بشارت را نيز بشنوم که
بگويند اين خانه اي که تازه اجاره کرده اي ديوار به ديوار عالمه تقي زاده است! ولي خودم را دلداري مي دهم که
نه ،با پول معلمي احتمال چنين خطري هر گز نمي رود .آفرين بر اميد و پوستين کهنه اش که رسوايي تاريخ را
جاويد کرد.
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همان فقيد سعيد و اسالف و اخالف احالفش ـ تنها بهجرم «ضعيف بودن و انسان
بودن» که هيچ با هم سازگار نيست ـ نيست شدهاند و ميشوند يادي نميکند و
اگر نامي هم ميبرد چنان سرسري و زورکي و از روي بيميلي است که اصالً
سخنش مفهوم نيست.
به اين کارهايش کاري ندارم که حكما گفتهاند خوي بد در طبيعتي که
نشست برخاستني نيست ،اما اين ادعاهاي تازهاش آدم را ميکشد که مردمي
شدهام و مردم آشنا و اهل کوچه و بازار! و ميبينيم که وقتي هم از خدمت

دماغ رو ميکند ،همچون گداياني که دم در کافهها و رستورانها و سينماها و
نانواييها و قصابيها ،همه سر ،چشم ميشوند و در شكمها و غبغبها خيره
مينگرند و همه تن ،دست ،و در دامن «دامنهداران» ميزنند ،باز هم چشمش
بهدست مجلهداران و مصاحبهسازان و برنامهچينان است و صاحبان آالف و الوف
و بههرحال ،به هر که يا دستش به عرب و عجمي بند است و يا حدش به شارع
است و يا هر دو ،که چه بهتر! که به نيروي سحر اين «سحر مبين» ،در طرفهالعيني،
ناقد معروف ميشود يا محقق خبر و يا نويسنده توانا و يا اديب دانا و يا
جامعهشناس غريب و عجيبي که تز دکترايش هنوز نگذشته ،بل ننوشته ،يكي از
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

134

tarikhema.org

زرمندان و زورمندان ،به جانب اهل حال و درد و صاحبان قلم و کتاب و دل و

PDF.tarikhema.org

کوير

مآخذ انسيكلوپدي بريتانيكا ،يا گراند الروس ميشود و يا فيزيكداني جهاني که
انشتن در مالقاتي که با وي کرده است گفته که« :من سي سال است که حرف
ميزنم و کسي نميفهمد و اين جوان ايراني سه ساعت است حرف ميزند و من
نميفهمم»! (و اين تنها جملهاي است در زبان بشري که در عين حال که از بيخ
دروغ است از پايه راست راست است!) و يا يكهو ،متخصص علوم سياسي و
فلسفههاي جديد ،از يك کنار ،از «اومانيسم» گرفته تا «اونانيسم»! و يا در اين
اواخر ،متخصص متبحر مسائل مربوط به دنياي سوم و کشورهاي در حال عقب...

بههرحال فرقي نميکند متخصص چي يا متبحر چي؟ هر جور که نيت کني،
يا سفارش بدهند ،متد «اصحبت کردياً و امسيت عربياً» که برايش فرقي نميکند.
براي هر کدام از اينها همه قالبهاي آماده دارد .هر «پخي» را اراده فرمايد ،مثل
مايع پالستيك ،ميريزد توي قالب مربوطه و عالمه ريختني ،نويسنده ريختني،
ناقد ريختني ،متخصص امور کشورهاي در حال ...ريختني ميدهد بيرون .آفتابه
پالستيكي و مكثف پالستيكي و ...حتي بشقاب و ديس و فنجان و قندان
پالستيكي که ،مثل سابق ،زحمت و مرارت و معطلي و طرح و نقشه و مقدمات و
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هي توي کوره رفتن و هي چكش خوردن و قلمکاري و منبتکاري و اين
حرفهاي قديميها را ندارد ...بگذريم.
صحبت از مزينان بود که با آباديها ـ و امروز خرابيها ـ ي پيرامونش ،يادآور
کانون خاندان ما بود و هر کوچهاش ،کوچه باغش ،مسجد و مدرسه و برج و
بارويش کتيبهاي ،که بر آن نقش خاطرهاي از اجداد خويش را ميخواندم و طرح
يادي از روزگاران پرعصمت و عزيزي که همه قرباني بيدفاع اين «روسپي زمانه»
شدند که ناگاه ،از نشستنگاه خورشيد ،برخاست و بر سرزمين آفتاب تاخت و

را ،به زير آوار برد و هرچه داشتيم از دستمان بگرفت و بجاي آن همه ،جز
«دستبندي ديگر» ،هيچ نداد...
آغاز تابستان ،پايان مدارس! چه آغاز خوبي و چه پايان خوبتري! لحظه
عزيز و شورانگيزي بود؛ لحظهاي که هر سال ،از نخستين دم بهار ،بيصبرانه چشم
براهش بوديم و آن سالها ،هر سال ،انتظار پايان ميگرفت و تابستان وصال،
درست به هنگام ،همچون همه ساله ،اميدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر
ميآمد و ما را از غربت زندان شهر ،به ميهن آزاد و دامنگسترمان ،کوير ،ميبرد،
نه  ،بازميگرداند .آري ،ما را به «نَيِستان»مان ،کوير ،باز ميگرداند؛ «نيسْتان»! هر
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دو درست است! هر دو قرائت را ضبط کردهاند! به دو اعتبار ،توضيحش را از
«نيمه مرحوم» معين بخواهيد و يا از «تمام مرحوم» حي حاضر «ميت بن نائم»ها!
نَيِستان ،که مرا از آنجا ببريدند.
کوير! کوير نه تنها نيستان من و ما است که نيستان ملت ما است و روح و
انديشه و مذهب و عرفان و ادب و بينش و زندگي و سرشت و سرگذشت و
سرنوشت ما همه است .کوير! «اين تاريخي که در صورت جغرافيا ظاهر شده
است»!

خاك افكنده است .خشك بيآبي و آبادييي ،بيقله مغرور بلندي ،بيزمزمه شاد
جويباري ،ترانه عاشقانه چشمهساري ،باغي ،گلي ،بلبلي ،منظري ،مرتعي ،راهي،
سفري ،منزلي ،مقصدي ،رفتار مستانه رودي ،آغوش منتظر دريايي ،ابري ،برق
خنده آذرخشي ،درد گريه تندري ...هيچ! آرام ،سوخته ،غمگين ،مأيوس؛ منزل
غول و جن و ارواح خبيث و گرگان آدميخوار! زادگاه خيال و افسون و افسانه؛
سرزمين نه آب ،سراب؛ ساکت ،نه از آرامي ،از هراس؛ با هواي آتشناك
بيرحمش که مغز را در کاسه سر به جوش ميآورد و زمين تافتهاش که گياه نيز
از «روييدن» و «سر از خاك برآوردن» ميهراسد؛ و مردمش ،پوست بر استخوان
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سوخته ،با چهرههايي بريان و پيشانيهايي چينخورده! که نگاه کردن در کوير
دشوار است .چشمها را با دست سايه ميکنند تا کوير نبيند .نبيند که ميبينند،
نداند که ميدانند! گاه طوفاني برميخيزد و خاك بر افالك ميفشاند و آسمان را
تيره ميدارد و روستاها را بر ميآشوبد و چون فروکش ميکند ،از پس آن ،باز
چهره کوير! همچنان که بود.
کوير! آنجا که همواره طوفانخيز است و همواره آرام؛ هميشه در دگرگون
شدن است و هيچ چيز دگرگون نميشود؛ همچون دريا است ،اما ،نه درياي آب

کلپاسه و سوسمار ...بيشتر خزندگان و گاهگاه پرواز مرغكي تنها و آواره ،يا
مرغاني هراسان و بيآشيانه .قصه تاگور و طوطيش ،نه در هند ،که در ارمنستان!
آنچه در کوير ميرويد گز و تاق است .اين درختان بيباك صبور و قهرمان
که عليرغم کوير بينياز از آب و خاك و بيچشمداشت نوازشي و ستايشي ،از
سينه خشك و سوخته کوير ،به آتش سر ميکشند و ميايستند و ميمانند هر يك
ربالنوعي! بيهراس ،مغرور ،تنها و غريب .گويي سفيران عالم ديگرند که در
کوير ظاهر ميشوند! اين «درختان شجاعي که در جهنم ميرويند» .اما اينان برگ
و باري ندارند ،گلي نميافشانند ،ثمري نميتوانند داد ،شور جوانه زدن و شوق
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شكوفه بستن و اميد شكفتن ،در نهاد ساقهشان يا شاخهشان ،ميخشكد ،ميسوزد
و در پايان ،به جرم گستاخي در برابر کوير ،از ريشهشان برميکنند و در تنورشان
ميافكنند و ...اين سرنوشت مقدر آنهاست.
بيد را در لبه استخري ،کناره جوي آب قناتي ،در کوير ميتوان با زحمت
نگاهداشت ،سايهاش سرد و زندگيبخش است .درخت عزيزي است اما ،همواره
بر خود ميلرزد .در شهرها و آباديها نيز بيمناك است ،که هول کوير در مغز
استخوانش خانه کرده است.

کوير خوب زندگي ميکند ،ميبالد و گل ميافشاند و گلهاي خيال!
گلهايي همچون قاصدك ،آبي و سبز کبود عسلي ...هر يك به رنگ
آفريدگارش ،به رنگ انسان خيالپرداز و نيز برنگ آنچه قاصدك بسويش پر
ميکشد ،برويش مينشيند ،...خيال ،اين تنها پرنده نامريي که ،آزاد و رها ،همه
جا در کوير جوالن دارد .سايه پروازش تنها سايهاي است که بر کوير ميافتد و
صداي سايش بالهايش تنها سخني است که سكوت ابدي کوير را نشان ميدهد و
آنرا ساکتتر مينمايد؛ آري ،اين سكوت مرموز و هراسآميز کوير است که در
سايش بالهاي اين پرنده شاعر سخن ميگويد.
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کوير انتهاي زمين است؛ پايان سرزمين حيات است؛ در کوير گويي به مرز
عالم ديگر نزديكيم و از آن است که ماوراءالطبيعه ـ که همواره فلسفه از آن
سخن ميگويد و مذهب بدان ميخواند ـ در کوير به چشم ميتوان ديد ،ميتوان
احساس کرد .و از آنست که پيامبران همه از اينجا برخاستهاند و بسوي شهرها و
آباديها آمدهاند« .در کوير خدا حضور دارد»! اين شهادت را يك نويسنده روماني
داده است که براي شناختن محمد و ديدن صحرايي که آواز پر جبرييل همواره
در زير غرفه بلند آسمانش بگوش ميرسد ،و حتي درختش ،غارش ،کوهش ،هر

ميشود ،به صحراي عربستان آمده است و عطر الهام را ،در فضاي اسرارآميز آن،
استشمام کرده است.3
در کوير بيرون از ديوار خانه ،پشت حصار ده ،ديگر هيچ نيست .صحراي
بيكرانه عدم است ،خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول .راه ،تنها ،به سوي آسمان باز
است .آسمان! کشور سبز آرزوها ،چشمه مواج و زالل نوازشها ،اميدها و ...
انتظار! انتظار! ...سرزمين آزادي ،نجات ،جايگاه بودن و زيستن ،آغوش

 . 3گنورگيو نويسنده زندگي محمد به فرانسه.
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خوشبختي ،نزهتگه ارواح پاك ،فرشتگان معصوم ،ميعادگاه انسانهاي خوب ،از
آن پس که از اين زندان خاکي و زندگي رنج و بند و شكنجهگاه و درد ،با
دستهاي مهربان مرگ ،نجات يابند!
آسمان کوير سراپرده ملكوت خداست و ...بهشت! بهشت ،سرزميني که در
آن کوير نيست ،با نهرهاي سرشار از آب زاللش ،جويهاي شير و عسل و نان
بيرنج و آزادي و رهايي مطلقش؛ بيديوار ،بيحصار ،بيشكنجه ،بيشالق،
بيخان ،بيقزاق ...بيکوير! همهجا آب ،همه جا درخت ،همه جا سايه! سايه

بال دوزخ ،در دل انبوه شاخ و برگش آواره گشته است .آسمان کوير ،بهشت،
آنجا که «ميتوان ،آنچنان که بايد ،بود»« ،آنچنان که شايد ،زيست» ،آنچه در
کوير همواره افسانهها از آن سخن ميگويند ،آنچه هرگز در زمين نميتوان
يافت .آري! در کوير ،هيچكس اين دو را نديده است.
کوير ،اين هيچستان پراسراري که در آن ،دنيا و آخرت ،روي در روي هماند.
دوزخ زمينش و بهشت ،آسمانش ،و مردمي در برزخ اين دو ،پوست بر اندام
خشكيده ،بريان؛ پيشاني ،هماره پرچين؛ لبها هميشه چنان که گويي مرد ميگريد
يا دلش از حسرتي تلخ يا از منظرهاي دلخراش ميسوزد؛ ابرواني که چشمها را در
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دو بازويشان ميفشرند و پناهشان ميکنند و پلكهايي که همواره ،از ترس ،خود را
از دو سو ،بهم ميخوانند و بر روي چشمها ميافكنند تا پنهانشان کنند ،و چشمها
که همواره گويي مشت ميخورند و به درون رانده ميشوند و نگاههاي ذليلي که
اين چشمهاي بيرمق و بگود افتاده کتمانشان ميکنند و ...اينها ،همه ،کار آن
خورشيد جهنمي کوير! که در کوير نگاه کردن دشوار است و بايد چشمها را با
دست سايه کرد تا کوير نبيند .که در کوير سايه را ميپرستند و نه آفتاب را ،شب
را ميخواهند و نه روز را ،نه پرتو عنايت بزرگان ،که سايهشان را و نه نور خدا...

ميشناسند شب ديگري است ،شبي است که از بامداد آغاز ميشود .شب کوير
به وصف نميآيد .آرامش شب که بيدرنگ با غروب فرا ميرسد ـ آرامشي که
در شهر از نيمه شب ،در هم ريخته و شكسته ،ميآيد و پريشان و ناپايدار ـ روز
زشت و بيرحم و گدازان و خفه کوير ميميرد و نسيم سرد و دلانگيز غروب
آغاز شب را خبر ميدهد.
شبهاي تابستان دوزخي کوير شبهاي خيالپرور بهشت است .مهتابش سرد و
باز و مهربان است و لبخند نوازشگر خدا .مهتاب شهرها و سرزمينهاي پر آب و
آبادي است که مرطوب و چرکين و غمبار است .ماهي زرد و بيمار و ستارگاني
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همچون دانههاي جوش صورت کبود و کثيف لكامه وقيح و بيشعوري که با
پودرهاي ارزان قيمت و وازلينهاي کرباس چركآلودي که از روي دملي
برکندهاند ،پنداشته است که زشتي نفرتآلود قيافه کهنه و بادکردهاش را ـ که
زخم خشكه پشت پير االغي که جلش ميزند يادآور آن است ـ ميتواند بپوشاند
و آن را گلبرگ نوشكفته سيمايي بنمايد که با شكوفههاي آتش شرم آرايش
کرده و بر معصوميت زاللگونهاش ،گلگونه شوق و ايماني خدايي نشسته است.
آسمان کوير! اين نخلستان خاموش و پرمهتابي که هرگاه مشت خونين و بيتاب

پروانههاي شوق ،در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها ميکنم ـ نالههاي
گريهآلود آن روح دردمند و تنها را ميشنوم ،نالههاي گريهآلود آن امام راستين و
بزرگم را ـ که همچون اين شيعه گمنام و غريبش ـ در کنار آن مدينه پليد و در
قلب آن کوير بيفرياد ـ سر در حلقوم چاه ميبرد و ميگريست.چه فاجعهاي
است در آن لحظه که يك مرد ميگريد! ...چه فاجعهاي!...
غروب ده ،در کوير ،باشكوه و عظمتي مرموز و ماورايي ميرسد و در
برابرش ،هستي لب فرو ميبندد و آرام ميگيرد .ناگهان سيل مهاجم سياهي خود
را به ده ميزند ،و فشرده و پرهياهو ،در کوچهها ميدود و رفته رفته در خم
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کوچهها و درون خانهها فرو مينشيند و سپس سكوت مغرب باز ادامه مييابد،
مگر گاه فرياد گوسفندي غريب که با گله در آميخته است و يا ناله بزغاله
آوارهاي که ،در آن هياهوي پرشتاب راه خانه خود را گم کرده است .که
لحظهاي بيش نميپايد.
شب آغاز شده است .در ده چراغ نيست ،شبها به مهتاب روشن است و يا به
قطرههاي درشت و تابناك باران ستاره .مصابيح آسمان!
نيمهشب آرام تابستان بود و من هنوز کودکي هفت هشت ساله .آن سال ،تمام

بشريت کشور را از همهسو اشغال کرده بودند و پدرم ما را گذاشت و به استقبال
حوادث ،خود ،تنها ،به شهر رفت تا ببيند چه خواهد شد؟ آن شب نيز مثل هر
شب ،در سايه روشن غروب ،دهقانان با چهارپايانشان از صحرا بازگشتند و
هياهوي گله خوابيد و مردم شامشان را که خوردند نمد و پالس و رختخواب و
متكا و قطيفههاي سفيد کرباس يا قميص را (بجاي شمد) برداشتند و به پشت بامها
رفتند و گستردند و طاق باز دراز کشيدند .نه که بخوابند ،که تماشا کنند و حرف
بزنند ،آسمان را تماشا کنند و از ستارهها حرف بزنند ،که آسمان تفرجگاه مردم
کوير است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کوير.
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در آسمان ،سرگرميهاي بسيار است براي اين نگاههاي اسير و محرومي که،
همه شب ،از پشت بامهاي گلاندود ده ،به سوي آن پرواز ميکنند .من نيز،
همچون همه کودکان کوير ،آسمان را دوست ميداشتم و ستارهها را ميشناختم
و هر شب از روي بام ،چشم بر اين صحنه زيباي پر از شگفتي و سرگرمي
ميدوختم و ساعتي ،ساعتهايي ،با خويش يا با همبازيها و بزرگترهايم،
نگاههاي کودکانهام را به باغ خرم آسمان ميفرستادم تا با ستارگان به بازي
مشغول شوند.

بودم؛ گرم تماشا و غرق در اين درياي سبز معلقي که بر آن ،مرغان الماسپر
ستارگان زيبا و خاموش ،تكتك از غيب سر ميزنند و دستهدسته به بازي
افسونكاري شنا ميکنند .آن شب نيز ماه با تاللو پرشكوهش که تنها لبخند
نوازشي است که طبيعت بر چهره نفرينشدگان کوير مينوازد از راه رسيد و
گلهاي الماس شكفتند و قنديل زيباي پروين ـ که هر شب ،دست ناپيداي الههاي
آنرا از گوشه آسمان ،آرامآرام ،به گوشهاي ديگر ميبرد ـ سر زد و آن جاده
روشن و خيالانگيزي که گويي ،يك راست ،به ابديت ميپيوندد« :شاهراه علي»،
«راه مكه»! که بعدها دبيرانم خنديدند که :نه جانم« ،کهكشان»! و حال ميفهمم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

143

tarikhema.org

آن شب نيز من خود را بر روي بام خانه گذاشته بودم و به نظاره آسمان رفته

PDF.tarikhema.org

کوير

که چه اسم زشتي! کهكشان ،يعني از آنجا کاه ميکشيدهاند و اينها هم کاههايي
است که بر راه ريخته است! شگفتا که نگاههاي لوکس مردم اسفالتنشين شهر
آنرا کهكشان ميبينند و دهاتيهاي کاهكش کوير ،شاهراه علي ،راه کعبه ،راهي
که علي از آن به کعبه ميرود! کلمات را کنار زنيد و در زير آن ،روحي را که در
اين تلقي و تعبير پنهان است تماشا کنيد! و آن تيرهاي نوراني که ،گاهگاه ،بر جان
سياه شب فرو ميرود؛ تير فرشتگان نگهبان ملكوت خداوند در بارگاه آسمانيش!
که هر گاه شيطان و ديوان همدستش ميکوشند به حيله ،گوشهاي از شب را

نامحرم را در آن خلوت انس راه نيست ،سرکشند تا رازي را که عصمت عظيمش
نبايد در کاسه اين فهمهاي پليد ريزد ،دزدانه بشنوند ،پردهداران حرم ستر و عفاف
ملكوت آنها را با اين شهابهاي آتشين ميزنند و بسوي کوير ميرانند .و بعدها
معلمان و دانايان شهر خنديدند که :نه جانم! اينها سنگهايياند بازمانده کراتي
خرابه و در هم ريخته که چون با سرعت به طرف زمين ميافتند از تماس با جو
آتش ميگيرند و نابود ميگردند .و چنين بود که هر سال که يك کالس باالتر
ميرفتم و به کوير برميگشتم ،از آن همه زيباييها و لذتها و نشئههاي سرشار از
شعر و خيال و عظمت و شكوه و ابديت پر از قدس و چهرههاي پر از «ماوراء»
محرومتر ميشدم تا امسال که رفتم ديگر سر به آسمان بر نكردم و همه چشم در
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زمين که اينجا ميتوان چند حلقه چاه عميق زد و ...آنجا ميشود چغندرکاري
کرد !...و ديدارها همه بر خاك و سخنها همه از خاك! که آن عالم پرشگفتي و
راز سرايي سرد و بيروح شد ،ساخته چند عنصر! و آن باغ پر از گلهاي رنگين و
معطر شعر و خيال و الهام و احساس ـ که قلب پاك کودکانهام همچون پروانه
شوق در آن ميپريد ـ در سموم سرد اين عقل بيدرد و بيدل پژمرد و صفاي
اهورايي آن همه زيباييها ،که درونم را پر از خدا ميکرد ،به اين علم عددبين و
مصلحتانديش آلود؛ و آسمانفريبي آبيرنگ شد و الماسهاي چشمكزن و

بر حصار عبوس غربت من ،چشم در چشم آن خويشاوند تنهاي من ـ که کراتي
همانند و همنژاد کوير و همجنس و همزاد زمين و بدتر از زمين و بدتر از کوير! و
ماه ،نه ديگر ميعادگاه هر شب دلهاي اسير و چشمهسار زيبايي و رهايي و دوست
داشتن ،که کلوخ تيپاخوردهاي سوت و کور و مرگبار .و مهتاب کوير ديگر نه
بارش وحي ،تابش الهام ،دامان حرير الهه عشق ،گسترده در زير سرهايي در گرو
دردي ،انتظاري ،لبخند نرم و مهربان نوازشي بر چهره نيازمندي زنداني خاك،
دردمندي افتاده کوير ،که نوري بدلي بود و سايه همان خورشيد جهنمي و
بيرحم روزهاي کوير! دروغگو ،رياکار ،ظاهرفريب . ...ديگر نه آن لبخند
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سرشار از اميد و مهرباني و تسليت بود ،که سپيدي دندانهاي مردهاي شده بود
که لبهايش واافتاده است!
شكوه و تقوي و شگفتي و زيبايي شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور
ديد .اگر نزديكش رويم از دستش دادهايم .لطافت زيباي گل در زير انگشتهاي
تشريح ميپژمرد! آه که عقل اينها نميفهمد! از طلوعها و گلها و چشماندازها و
وزيدنهاي سرزمين ماورايي درون ،ماوراءالطبيعه روح و ملكوت دل نميتوانم
گفت در ترکتاز اين غارتگر يكچشم چه شدند و چه ميشوند و آنگاه،

غمانگيز خواهد بود! چه خواهد ماند؟ «استفراغ»« ،طاعون»« ،خلط پخشيده سينه
يك مسلول» ...و انسانهايي «مسخ»« ،کرگدن»« ،ترزي»« ،حيوان ناطق» و دگر
هيچ! نه انسان ،ابزار! نه دل ،شكم! «آن مر اين را همي کشد مخلب

و اين

مر آن را همي زند منقار»! آدمهايي «پر از هيچ» و به تعبير علي بزرگ« :اشباه
الرجال و الرجال»،
«از برون چون گور کافر پر حلل

و از درون قهر خدا عزوجل»!...
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و من آن شب ،پس از گشت و گذار در گردشگاه آسمان ،تماشاخانه زيبا و
شگفت مردم کوير ،فرود آمدم و بر روي بام خانه ،خسته از نشئه خوب و پاك
آن «اسراء» 3در بستر خويش به خواب رفتم.
کوير در زير نور ماه ميتابيد و ده آرام و ساکت شده بود و مردم ،زن و مرد،
پير و جوان همه در دل شب ،بر روي بامهاي خويش از خستگي چنان خفته بودند
که گويي هرگز بيدار نخواهند شد .فريادهاي غلتان و طوالني قورباغههايي که در
دوردست صحرا ميخواندند و آواي سير سيرکهايي که هيچ جا نيستند و گويي

ده ايستاده بود و بامها را مينگريست و اين نفرينشدگان کوير را که آرام بر
سرتاسر بامهاي ده ،در زير قطيفههاي سپيد کرباس و يا قميص که هر يك
همچون کفني مينمود ،خفته بودند.
شب به نيمه راه رسيده بود و ستارگان ناپايدار غروب کرده بودند و پروين در
دورترين نقطه صحرا ،نزديكيهاي افق ،آهنگ رفتن داشت و ماه به قلب آسمان

 . 3سفر در شب ،اشاره به آيه الذي اسري بعبده  ...که از سفر شبانه پيغمبر از مسجدالحرام به مسجد االقصي
حكايت ميكند.
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آرميده بود و بر باالي سرم ايستاده مرا ساکت مينگريست و بر سينه آسمان چنان
هاله افشانده بود که ستارگان را همه به دوردستها رانده بود .که ناگهان بانگ
خروسي برخاست.
اِ! خروسها ميخوانند؟
خروس ساعت کوير است و آوايش ناقوس دهكده! خروس ده زمان است
که ميخواند ،زمان ،اين گردونه يكنواخت و مكرر و بياحساس ،که جز نظم
هيچ نميفهمد ،نظمي که به دقت شبكه تار عنكبوتي زندگي را «تقسيم کرده»

تدريج دقيقي ميمكد ،و او ،در اين سير خونين و دردناك جز ضجه و تالش ـ
که هيچکدامشان را زمان نميفهمد ـ چارهاي نميتواند جست .نعره خروس ،اين
مؤذن ده ،را آنجا خوب ميشناسند .وي رسول نظامي است که بر جهان و بر
انسان تحميل شده است و او را به تكههاي ريز و هماندازهاي خرد کرده است ،هر
يك لقمهاي در زير دندان آن دو دلقك سياه و سفيد.
«خروسها برخاستند؟ ميخوانند؟ مگر سحر شده است؟» زمزمههايي از بام ما
و از بامهاي دور و نزديك در دل سكوت نيمه شب پيچيد .اما ...نه ،نيمهشب
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است ،ماه ،ستارهها همه نيمهشب را نشان ميدهند .آري ،حتي آسمان زيبا و
معصوم خدايي کوير هم او را تكذيب کرد!
ها! خروس بيمحل! از کجا است؟ اِ! از بام خانه فالنيها است! واي ،آري ...از
خانه ما است ...آن جوجه خروس شر و جنگي! حيف! چه جوجه خروس قشنگي
بود! چند ماه ديگر چي ميشد؟ حيوون هنوز صدايش دو رگه است! هنوز مرغش
را نديده است ،هنوز...
يكبار ديگر باز خواند! زمزمهها بيشتر شد .همسايهها به جنب و جوش آمدند.

ده را در خود پيچيده بود ،تكان خورد .برخي آنها را کنار زدند ،برخي نيمخيز
شدند ،برخي برپا ايستادند ،برخي پا شدند و به راه افتادند ...همه از خواب افتاده
بودند و شب و آرامش آرام شب در ده بهم خورده بود .سكوت کوير آشفته شده
بود ،برخي چيزي نميگفتند ،عدهاي ـ بيشترشان از جوانها ـ شنيدم که ميگفتند
خوب شد بيدار شديم ،نوبت آب ما است و اگر خواب ميمانديم به هدر رفته
بود ،آب به کوير ميرفت و کشتمان خشك ميشد ،بچهمان دمرو افتاده بود
نزديك بود خفه شود ،تشنه بوديم ،کمي آب ...حال آب جو زالل است،
کوزههامان را پر کنيم ،در خانه را وا گذاشته بوديم .گربه ،سگ ،شغال ...گرگ
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آدمخوار ...خوب شد از خواب افتاديم ...اما غالباً قرقر ميکردند :از خوابمان
انداخت ،اين خروس شوم است ،ملعون است .بيشتر ريش سفيدها و پيرپاتالها
همچنان در خواب نق ميزدند و با پلكهاي بسته بد و بيراه ميگفتند!
رفتهرفته صداها خوابيد و مردم در بسترهاشان آرام گرفتند .باز قطيفههاي
سفيدي را ـ که در شب همچون کفني مينمود ـ بر روي خود کشيدند و کمکم
دوباره به خواب رفتند.
صبح خورشيد باز سر رسيد و نيمي از بام را گرفت و خيس عرق ،و بيطاقت

ميخوردند .شاغالم که سه نسل از اسالف ما را خدمت کرده بود و ميگفت
دوره شش پادشاه را ديده است و پدرم و عموهايم در چشمش جوانكهاي
جاهل و چشم و گوش بسته و بيتجربهاي بودند ،نشسته بود ،با قيافهاي که ردپاي
گذر ساليان دراز بر آن نمايان بود و ريش گرد و سپيد و زيرگلويي تراشيده و
خط ريشي دقيق که آنرا همچون دور گيوهاي مينمود ،سرپا نشسته بود و
ساقهاي باريك پايش ـ پوشيده از پوستي چروکيده و خشك و موي سياه و
سپيد ،که رنگ نظامي قدکش آنرا نيلي کرده بود ـ بيرون زده بود .با قيافهاي که،
با همه بالهتي که از آن ميريخت ،سخت حكيمانه مينمود و هرکس از آن
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

131

tarikhema.org

از گرما ،بيدار شدم و از پلهها پايين رفتم .توي هشتي قاليچه انداخته بودند و چايي

PDF.tarikhema.org

کوير

احساس ميکرد که پير غالم چيزهايي بسيار ميداند که وي نميداند ،و او خود
نيز بر اين عقيده سخت راسخ بود .ميکوشيد که «لفظ قلم» هم حرف بزند تا
ديگر نقصي نداشته باشد .تنها کمبودي که احساس ميکرد همين لهجه دهاتيش
بود که آنرا هم بطرز مسخرهاي جبران کرده بود« .حقايق اصولي» را ،از قبيل اين
نكته که« :براي جلوگيري از ازدحام در رفت و آمد مردم بر روي جويي ،اگر دو
تا پل بزنند و آيندگان از يك پل و روندگان از پلي ديگر عبور کنند بهتر است از
اين که يك پل بزنند و آيندگان و روندگان همگي بر آن پل عبور کنند ،!»...با

و ،با لب و چشم و ابرو و اصرار و پشتكار ،از همه حضار تصديق آميخته با
تحسين بگيرد .نعلبكي چايش را از عجلهاي که داشت چنان پف ميکرد که
بصورت ماها ميپاشيد؛ تمام که شد بهزمين گذاشت و ،استكان را توي آن
نگذاشته ،برخاست و زد توي حياط .بيدرنگ داد و بيداد مرغها و خروسها و
جوجهها بلند شد ،و لحظهاي بعد شاغالم با قيافهاي فاتحانه و موفق ،در حاليكه
خود را باز آماده اظهار نكات حكيمانه و کلمات دقيقانهاي کرده بود در جواب ما
که قاعدتاً از او سئوال ميکرديم ،برگشت و آن جوجه خروس زير بغلش ،با
چشمهاي سرخ براقش که بيتفاوت ما را مينگريست .اما کسي چيزي نپرسيد،
همه ميدانستند و او که ميخواست اين ابتكار درخشانش را هرچه بيشتر به رخ ما
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بكشد ،جوجه خروس را ،همچون اسماعيل ،جلو هشتي ،دم در حياط ،دراز کرد
و کف لتهاي و سنگين گيوههايش را ،بيمحابا ،روي بالهاي نازك و جوان
خروس گذاشت .نوك گيوهاش ،که از زههاي خشك و خشن گره خورده بود،
حلقوم لطيف او را چنان به سختي ميفشرد که نميتوانست ضجه کند.
پدرم از خانه بيرون رفت تا فقط نبيند .مادرم به اندرون رفت و خودش را
سرگرم کرد تا فقط به او فكر نكند ...و من...
و من در حاليكه به جوجه خروس که در ناي بريده خونآلودش فرياد
بود.
شاغالم که دوره شش پادشاه را ديده بود
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کاريز درون جان تو ميبايد

کز عاريهها تو را دري نگشايد

يك کوزه آب در ميان خانه

به از جويي که از برون ميآيد
سنايي

جريان مداوم و يكنواخت آب ،رفتهرفته اليهاي را بر بستر و ديوارههاي
آبگون کاريز پديد ميآورد بنام جوش ،سخت و نفوذناپذير که همه چشمههاي
ريز و متعدد آبگون را سد ميکند ،ميپوشاند و چنان سفت ميشود و منافذ
جوشش آبها را ميبندد که کمکم کاريز کور ميشود...
من در يكي از سالهاي ميان جواني و کودکي که کنجكاوي حاد و
خستگيناپذيري داشتم براي فرا گرفتن و فهميدن و بهخصوص ،فهميدن آنچه
ديگران نفهميدهاند ،يعني کشف کردن ،يا الاقل ،خود مستقيماً فهميدن ،نه تعليم
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گرفتن ـ که معموالً عبارتست از خوردن غذايي که ديگري هضم کرده است و
رنگ و بوي و طعم و خاصيت طبيعيش را ندارد ـ با اصرار زياد توانستم همراه
يك مقني ورزيده و زبردست يزدي و همكارانش ،به کاريز مؤمنآباد ـ که در
آن کار ميکردند ـ بروم.
درست يادم هست ،پيرمرد چابك و مهربان و مقتدري بود .همچون جراح
زبردستي که لباس پوشيده و با اکيپ مجهزش در اطاق عمل بر سر بيمارش آماده
کار است .اطمينان به موفقيت در عمل و تسلط بر کار از پيشاني و لبخندش ساطع

روحش هر بينندهاي را پريشان و در عين حال مجذوب ميکرد ،در تاريكي عميق
و سنگين صد و شصت هفتاد متري زمين ،تنها نقطه روشن و تنها مايه اميد و
آرامش و اعتماد بود و به من ،کودك کنجكاو اما ضعيف و کمدل شهري ،دل
ميداد .چقدر او ـ که اکنون گمان نميکنم زنده باشد ـ در برابرم بزرگ و
انديشمند و بزرگوار مينمايد! هميشه دوست داشتهام او را باز ببينم اما نگران
بودهام که نكند يك مقني فرتوت و فقير و عاجزش بيابم که در برابر من ،از فرط
احتياج و شرم ذلت خويش ،در خود فرو رفته است و روزگار او را بر روي خود
تايش کرده است و سر و وضع رقتآورش از من بخواهد که او را دستگيري
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کنم .نميخواهم او را که در چشم من هنوز معلمي بزرگ و توانا است و درسي
مرموز به من داد که هنوز از آموختن آن فارغ نشدهام ،ضعيف و محتاج ببينم.
من گاه فكر ميکنم که او روحي بزرگ و اسرارآميز بوده است که براي
بيدار کردن من ،مأمور شده بود تا نخستين درس را به روان اين کودك ـ که در
آينده آتشهاي بسياري در او شعله خواهد کشيد و عشق جنونآميزش به بيداري
و رهايي ،جهان را با همه فراخي بر او تنگ خواهد کرد ـ با اين نمايش ساده اما
سمبليك بياموزد .درسهايي اينچنين را ،نه با گچ و تخته ،جمله و جزوه ،که به رمز

«شدن» است ،فن «دگرگون گشتن» است؛ اطالع نيست ،انقالب است؛ نه
دانستگي ،که پيوستگي است .انباشتن حافظه نيست ،به آتش کشيدن روح است.
نه لذت که رياضت؛ نه قلم که الم؛ نه ناز ،نياز؛ نه راحت ،رنج؛ نه آرامش،
اضطراب؛ نه سعادت ،عظمت؛ نه سيرآبي ،عطش؛ نه رامش ،عصيان؛ نه «بودن»،
گشتن؛ نه ماندن ،رفتن؛ علم نه آب ،آتش؛ نه خاك ،طوفان!
در اين مدرسه ،درس استاد حيله اهل منطق نيست ،بگفته عطار «سخنش
تازيانه اهل يقين است» .در اينجا ،نه «رتبهها» را که «دلها» را تبديل ميکنند .آنجا
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کوپن نان نميدهند ،علم آخور نميآموزند ...داستان ديگري است ...چه بگويم؟
ـ که «علم عشق در دفتر نباشد»!...
آيا او همو نبود که در چهره خضر بر موسي ،در کالبد شمس بر موالنا ،در نام
جبريل بر محمد ،در قيافه آن پير و آن فقير و آن بيمار و آن مرده بر بودا و در
صورت آن فرشته ناپيدا بر سقراط و به گونه آن «ندا» بر شاهزاده بلخي ،ابراهيم
ادهم و در سيماي ويرژيل و بئاتريس بر دانته ،و در نام مهراوه بر آن راهب
دردمند صومعه تنهايي ،مهر ،و در اندام شمعي بر دوالشاپل و در شبح اسرارآميز

غار تنهايي خويش ،آن تنها بازمانده اصحاب کهف ،هفت تن خفتگان افسوس،
از بيم حاکم غاصب ،دقيانوس ،در وسوسه شستشوي مهتاب ،آن نيمشب آرام و
زيبا بر آن شاعر بيتاب و سودايي مست چين ،لوپي ،و در تصوير ايو بر پرومته
تنهاي در زنجير زئوس ،اسير کرکس جگرخواره ،و در چشمهاي پرغوغاي
رزاس بر شاندل و در سايههاي رويايي «آنها» که آن شب دوش که با حافظ
راهنشين باده مستانه زدند و بيخود از شعشعه پرتو ذاتش کردند و باالخره در
سخن و سكوت و نگاه و لبخند و ياد و نام ماسينيون بر من ،تجلي کرد و نخستين
درس بخود آمدن ،يا از خود رفتن را و بههرحال اولين سطر از کتاب «حكمت» را
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بر آنان خواند؟ من چنين ميپندارم که او يك مقني نبود ،هم «او» بود که ،اين
بار ،در صورت يك مقني ،مرا از زير اين آسمان ،از روي اين زمين ،براي تعليم
نخستين درس ،براي فرود آوردن نخستين تازيانه بر يك روح بيدرد و
خوابآلود ،به دل خاك برد ،قلب سنگين زمين ،آنجا که کمتر زندگي است،
آنجا که به عدم نزديكتريم ،آنجا که سفر بزرگمان را ،پس از اين حيات ،بايد
از آنجا آغاز کنيم.
آري ،سفر به آسمانها ،از روي زمين آغاز نميشود ،از درون شهرها و آباديها،

آسمان پرواز کرد ،آن آسمان ،اين سقف کوتاهِ در زرورق گرفته کودن که بر
سر ما سنگيني ميکند نيست.
در آنجا ،در عمق صد و شصت هفتاد متري سطح زمين ،در آن کالس درسي
که جز با برق نگاه او روشن نميشد ،در آن دانشگاهي که هزار معلم رنگ
وارنگ ،هر کدام پشت سر هم ،مثل روضه خوانها ،نميآمدند و «از بريات» کم
عمري که نيمسال بيشتر دوام ندارد و بعد ميميرد و ميرود ،تعليم نميدادند ،در
اين دانشگاه تنها يك معلم بود؛ اگر معلم ،معلم باشد ،ديگر به چند معلم نيازي
نيست ،دانشگاه درست و خوب جايي است که تنها يك معلم درس ميدهد ،او
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بس است .اگر معلم راه مينمايد و کساني را که ميخواهند «از اينجا بروند»،
کساني را که «نميخواهند بمانند» دست ميگيرد و ميبرد ،بايد يكي باشد .چه
خندهآور است که در راهي ،دهها تن پيش افتند و هر کدام با اهن و تلپ و غبغب
و سرفه و گردن و شكم و شانه و لبخندهاي پروقار و اخمهاي مطمئن و لحن
کليله و دمنهاي ،کسي را که گمشده است و سراسيمه يافتن راه و رسيدن
سرمنزلي و آبادييي است و دلش براي ديدار خانهاش ،شهرش ،خويشاوندش
بيتابي ميکند« ،هدايت» کنند« ،رفتن» را به او بياموزند و از منزلهاي آينده

سنگالخها و باطالقها و آنجا که راه بريده ميشود و آنجا که بايد مرکب را
گذاشت و پياده رفت و آنجاها که ديگر پياده نيز نميتوان رفت.
بههرحال ،درس آغاز شد! به همين سادگي ،معلم ،نه ،همان خضر ،نه ،همان
مقني سالخورده در عمق تاريك آبگون خشك شده قنات ،فريادي بر آورد و
يارانش را فراخواند و با کلنگ خويش آنان را آموخت که کاريز را چگونه
«نيشکلنگي» کنند .کلنگها ،با ريتم خوش و استواري که عميقترين سمفوني را
پديد ميآوردند ،با جوش سخت و منجمد کاريز به نزاع پرداختند .مقاومت
سخت و لجوجانه بود اما نيشهاي خستگي ناشناس و مداوم و مطمئن کلنگها که
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در پي امام خويش ،کلنگ شكننده و ماهر و مقتدري که شمشير پريكلس در
برابرش چاقوي خيار پوستکني يا ناخنگير بچگانهاي مينمود ،با تالش صبورانه
و ايمان پريقيني بر سر خصم ميکوفتند .جهاد اکبري بود! اين نخستين جهادي
بود که من در آن شرکت ميجستم.
من با نگاههاي کنجكاوانه و تشنهاي ،کار عظيم کلنگها را مينگريستم و
بيصبرانه پايان کار را انتظار ميکشيدم .جهاد در تاريكي! تعليم در آبگون قنات!
تالش براي دست يافتن به آب ،مبارزه با خاك« ،فرود آمدن براي صعود» ،سفر به

آب چشمه ،نه آب باران و باالخره آموختن درسي که اسكندر عمري بر سر آن
گذاشت و نياموخت ،نشاني از سرزمين دور گمشدهاي که خضر در آن چشم براه
آمدن تشنهاي است و چه جويندهها و چه تشنهها که در عمر دراز تاريخ انسان در
راهها و بيراههها و بر روي ريگزارهاي داغ و صحراهاي سوزان از عطش جان
دادند و چه بسيارها که در کنار مرز اين سرزمين ،پس از طي راهها و بريدن
کوهها و دشتها ،در افتادند و تشنه آب و سوخته حسرت مردند که راه و رسم
منزلها را نميدانستند و کسي به آنان نياموخته بود که به «آنجا» از «کجا» بايد
رفت؟ که اين سفر همه به کوشش ،به تحمل رنج راه و به صبر ميسر نميشود ،به
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جايي نميرسد؟ دانستن ميخواهد ،آموختن و هر لحظه فهميدنهاي تازهتر و
بلندتر و لطيفتر ،دقيقتر و دشوارتر ...درسهايي که شاگرد را از شكوه و حيرت
و هراس ساکت ميکند!
من ،خاموش و کنجكاو و اندکي هراسان از آن ظلمت عظيم روشن و از آن
جايگاه پرشكوهي که به جهان ديگر ميمانست ،ايستاده بودم و در برابرم ،در
عمق صد و هفتاد متري دور از زمين ،تونل خشك شدهاي که ،هزاران متر دورتر،
سر از خاك برميداشت و در برابر خورشيد دهان ميگشود؛ اما ،آنچنان دور بود،

طوالني به آن روشنايي بزرگ ميپيوندد ،اما «نميديدم» .ميدانستم اما حس
نميکردم ،يقين داشتم اما آنرا لمس نميکردم ،اينجا است که انسان ،پس از يقين
و پس از علماليقين نيز تشنه حس کردن است ،دردناکانه نيازمند ديدن است،
بيتاب شنيدن است .گويي دل و روح که سيرآب سيرآب ميشوند ،باز هم چشم
و گوش ،پوست و ذائقه و شامه تشنه ميمانند ،آنها بگونه ديگري سيرآب
ميشوند.
اين است که موسي ،برگزيده خدا ،همسخن خدا ،امانتدار وحي خدا باز هم
در طور به عجز و شوق مينالد و به زاري و التماس ميخواهد که «چهرهات را به
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من مينمايي؟» و محمد ،حبيب خدا ،آخرين منتخب بزرگ و عزيز خدا ،صاحب
اسرار خدا و گيرنده الهامهاي غيبي خدا به سراغ «او» ،سفر معراج را پيش
ميگيرد و به آسمانها سر ميکشد و براي «حضور» ،از «سدرهالمنتهي» ميگذرد
و ـ از مرزي که جبريل نيز پر ميسوزد ـ در هواي او فرا ميپرد ،که «يقين»
سيرابش نكرده است .حضور ميطلبد تا آرام شود.
من ايستاده بودم و به درس بزرگ اين استاد اسرارآميز و دانايي که مأموريت
غيبي خويش را در آن کالس مرموزي که به زندگي ما بر روي زمين ميمانست،

چشم ميدادم ،دل ميدادم ،و روحم چنان غرقه فهميدن بود که از هيجان
ميلرزيد ،احساس ميکردم هماکنون چشمههاي «فهميدن»هاي شگفتي از درون
من سر باز خواهند کرد و آبهاي زالل و سرد و گواراي بيناييهاي بلند و
داناييهاي مرموز در من خواهند جوشيد و جريان خواهند يافت و از آن پس ،در
کوير شورهزار و سوخته من ،باغهاي خوشترين ميوهها و جنگلهاي خرمترين
درختان و بوستانهاي زيباترين گلهاي معطر و دلكشترين چمنزارها و
آبادانترين آباديها و شور و شوق جوانه زدنها و شكوفه بستنها و به گل
نشستنها خواهند دميد ،خواهند روييد و پديدار خواهند گشت.
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من اکنون درست نميدانم که در آن لحظات تا کجا ميفهميدم؟ عمق اين
درسها را تا کجا ميرفتم و اين انديشهها و احساسها تا چه اندازه در مغز و دلم
طرحهايي روشن داشت؟ نميدانم معني کلمات استاد ـ که با زبان کلنگ
اعجازگر خويش با من سخن ميگفت و با نيش اين قلم صنع ماورايي و
سحرآميز ،سطور جاويد خداييترين درسهاي حيات معنوي آدمي را بر روي اين
صفحات سخت و اوراق سنگشده کف و ديوارههاي آبگون قنات خشك شده
مينگاشت ـ چه اندازه و تا چه درجه براي اين کودك کنجكاو اما کماستعدادي

در سر درس شگفت اين استاد شگفت ،احساس ميکردم که درس بزرگ است
و استاد بزرگ .احساس ميکردم که لحظات بزرگي ميگذرد و من عظمت،
جالل و سنگيني و جاذبه درس را با همه وجودم لمس ميکردم و ارج مينهادم...
غرقه مستي و شكوه لحظهها و بيتابي انتظار و شگفتي استاد و اعجاز کلنگها
و زيبايي کار و تالش در تاريكي و حشمت قهرماني سفر در قعر زمين و معني
پرمعني جستجوي آب و تقدس ماورايي کند و کاو در عمق ظلمت ،دور از زمين
و زندگي ،براي باز کردن چشمههايي که کور شدهاند ،بودم که ،ناگهان ،نوازش
لطيف و خنكي را در الي انگشتان پاهاي برهنهام احساس کردم! کمکم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

163

tarikhema.org

که بايدپيغمبري ميشد و نشد معني ميداد؟ اما اکنون يقين دارم که در آن هنگام،

PDF.tarikhema.org

کاريز

زمزمههايي که هر لحظه شديدتر ميشد و دامنه ميگرفت از هر سو برميخاست
و سر بهم ميداد و ناله ميشد و نالهها از هر سو برميخاست و سر بهم ميداد و
خشمگين و طغياني و مهاجم ميگشت :آب!
چشمهها باز شد ،جوششها و جوششها و جوششها...
آب ،اين روح مذاب اميد و زندگي ،تازهنفس ،جوان ،زالل و نيرومند ،با
گامهاي مصمم و اميدوار ،به شتاب خود را در بستر قنات افكند و ـ در حاليكه
باغهاي خرم صدها آرزوي سبز و عطرآگين در خيالش ميشكفت ـ شتابان

بازمانده بود و چشمان غبار گرفته صدها کشتزار سوخته و نگاههاي پژمرده
هزارها درخت تشنه بر آن به انتظاري ملتهب و دردناك دوخته بودند ـ برساند و
در رگهاي خشكيده جويهاي مزرعه و کوچه باغهاي مرده جاري گردد.
سال ديگر که به مؤمنآباد بازگشتم ،بر روي فرشهاي زمردين سبزهها و
کشتههاي سيراب ،درختان سرسبز باغ خرم و شاد صحرا را ديدم که شاخه
دستهاي خويش را که از شوق و شكر ميلرزيد ،به آسمان برافراشته بودند و به
جان استاد پير من و ضربههاي رحمتآفرين کلنگ او دعا ميکردند ،و کودکان
پرنشاط و رقصان گلبوتهها و شبدرها و نوجوانان اميدوار و برومند ذرتها ـ در
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حاليكه از هيجان شكر و شادي ،شبنم اشك چشمها و گونهها و انگشتان جوان و
پاکشان را تر کرده بود ـ در گوش ناپيداي نسيم شوخ و شادي که سر به گريبان
آنان فرو برده بود ،آمين ميگفتند و...
و من ،همچون دوست سالخورده خانوادهاي که از والدت و طفوليت فرزندان
خانواده ياد ميدهد و با نگاه و رفتار و گفتار خود ،در ديدار جوانان رشيد
خانواده ،از شب جشن پيوند پدر و مادرشان و صبحزاد نشان حكايت ميکند ،با
غرور مهربان و خشنودي نوازشگر و بزرگوارانه ،باغ و صحرا را تماشا ميکردم و

يكايك مينگريستم ،گويي با هر يك از آنان آشنايي ديرينه دارم ،همه را
يكايك رفيقم ،خويشاوندم و اين نخستين باري بود که در جايي به اين بزرگي و
در ميان اين همه «جمعيت» ،خود را که هنوز کودکي بودم بزرگ مييافتم .و
بدينگونه بود که در اين يك سال ،عمري زيستم.
از صحرا بازميگشتم و نسيم ،همچون مادر مهربان و آداب داني که کودکان
خويش را حقشناسي و ادب ميآموزد ،سرهاي نهالهاي جوان و بوتههاي نوزاد
و ساقكهاي شيرخواره غالت شير مست خويش را ،به نشانه حرمت وداع با من،
خم کرده بود و من ،در آخرين نقطهاي که شبح مبهمشان را در دوردست صحرا
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در اين نامه ميخواهم به خاطر عكس و تفصيالتي که از من براي کتاب استاد
لواساني فرستادهايد و بهخصوص صفات «نويسنده جوان و متفكر »...که به من

روتوش شده زير ابرو برداشته خوش خط و خالي را از من ـ به ضميمه شرح حال
روتوش شده و تبليغاتي بازارپسندي که شما نوشته بوديد ـ فرستاده بودند.
در آن شرح حال ،تنها صفتي که ،به حقيقت ،از آن من بود همان صفت
«جوان» بود و آن هم به اعتبار شناسنامهام ،نه خودم ،که هيچ گاه خود را جوان
نيافتهام و جواني را نميشناسم و از کودکي يك پله در ميان جستهام به پيري و
منم تنها کسي که اين شعر گنگ فردوسي را نه تنها ميفهمد بلكه ،درست ،با همه
روحش احساس ميکند که «جواني من از کودکي ياد دارم».
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من بر آن نيستم که در اينجا ،به شيوه فضالي خوب ،خفض جناحي مصلحتي
کنم که« :اختيار داريد ،بنده قابل نبودم» ،بلكه ميخواهم به شما ـ که نويسنده
شرح حال منيد و دوست ساليان من ،و ايمانتان نسبت به من همواره بيشتر از بهاي
خود من بوده است ـ بگويم که شما نيز مرا نميشناسيد و اين تنسيقالصفاتي که به
دنبال اسم من چسباندهايد از نوع بيمباالتيهاي شيخ عطار است در تذکره که
همه اولياء را ،از يك کنار به صفات يكدست و يكنواخت قبالً تهيه شده
ريختني متصف ميکند و در توصيف آنان بيشتر به اقتضاي سجع و تناسب لفظ و

من تنها صفتي را که براي خودم ميپسندم «صميميت و صداقت» است و اگر
هم کم داشته باشم الاقل آنرا سخت دوست ميدارم که عزيزترين حالتي است
که يك انسان ميتواند داشته باشد .از اين رو است که نميخواهم بگويم که علم
و شرافت و نبوغ و پاکي و شجاعت و هنر و غيره که مرا به آنها متهم کردهايد
همه در من بيپايه است .شايد هم همهاش باشد و نيز شايد به همان شدت که شما
گفتهايد اما مرا راضي نميکند که چيز ديگري هستم و در ميان اين سلسله صفاتِ
کنارهم چيده شده ،آن رنگ حقيقي و جوهري ذات خويش را نميبينم و اين
بدان ميماند که شما يك موسيقيدان بزرگي را که سراسر روحش مملو از هنر
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خويش است ،به صفات خوشاندام مهربان سخاوتمند خوشچشم ابروي با سليقه
ثروتمند و قهرمان شناي قورباغه معرفي نماييد و به موسيقيش ـ که همه او است ـ
اشارهاي نكنيد و آن صفات ،درست هم که باشد ،به چكار او ميآيد؟ اگر
دوست بتهوون بگويد وي مردي است با موهاي بلند افشان و انبوه ،نگاهي پرنفوذ
و گردني چون مجسمههاي رومي و چهرهاي مردانه و روحي بسيار حساس و
همين! او حق ندارد که در برابر اين ستايشها درهم شود و دلگير؟
شما ميدانيد که من بيماري خودنمايي و شهرتطلبي ندارم و گمنامي و

از اين رو به آنچه مرا در آن کتاب خواندهايد و مردم آنچنان خواهندم شناخت
اهميتي نميدهم و ميدانيد که با همه ايماني که به سرنوشت مردم دارم و زندگيم
را همه وقف مردم کردهام و اين کلمه را ميپرستم ،اما هرگز دلهره اين را
نداشتهام که مرا چگونه ميشناسند و از من چه ميگويند؟ زيرا ،نه به خودم
اهميت ميدهم که وسوسه آنرا داشته باشم که مرا درست بشناسند و نه به بينش و
فهم عموم اعتقادي دارم که مرا چگونه خواهند ديد و خواهند يافت! و هميشه به
سرنوشت مردم ميانديشم نه نظرشان .اما نامه عجيب شما ـ که من از آن همه
لطف و مرحمتي که نسبت به اين ناچيز ابراز کردهايد شرم دارم ـ و نيز نياز خودم
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به اينكه شما دوست ارجمند و اهل فهم و دل و دردم ،که سالها است مرا
تكيهگاه افتادنهايم بودهايد و تسكينبخش جراحتهايم ،بايد مرا بيشتر از اين همه
دوستان بيگانهاي که همواره خود را در انبوه آنان تنها مييابم بشناسيد ،بر آن
داشت که تشخيص شما را تصحيح کنم و از آنچه درباره خودم انديشيدهام تو را
نيز آگاه سازم و بهخصوص به اين سئوال تو ـ که از قول ديگران در نامهات طرح
کردهاي ـ پاسخ دهم که :فالني چه چيز نميداند؟ فالني چه جور آدمي نيست؟
چه سئوال خوبي .من فكر ميکنم کساني که اين سئوال را طرح کردهاند به

است .در يك جمله اينكه :اگر ميبينيد من از هرچه پيش ميآيد و هر سخني که
طرح ميشود چيزي ميدانم نه به خاطر آنست که همه چيز ميدانم ،بلكه به خاطر
آنست که در اينجا غالباً هيچكس هيچ چيز نميداند و ازين رو است که در نظرها
خيلي جلوه کردهام و گرنه از ناداني خود و تهيدستيم در علم شرم دارم و چنانكه
ميداني درد ناداني و کمداني است که مرا اينچنين در خواندن و انديشيدن
بيتاب کرده است و شب و روزم را به اندوختن و يادگرفتن ميگذرانم و بيش از
يك محصل کماستعداد اول شاگرد سيكل دوم کار ميکنم.
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و اما سئوال دوم جاندار است و براي گفتنش يك زبان خواهم به پهناي فلك
تا بگويم من چه نيستم؟ ،يعني چه هستم؟
اين سئوال مرا بياد شبي انداخت از شبهاي سال  3113در مشهد که چنان به
وحشت افتادم که ،هنوز پس از هفت سال هرگاه بياد آن ميافتم بر خود ميلرزم
و آن هنگامي بود که ناگهان اين سئوال وحشتناك در من افتاد که« :من کدامم؟»
من فكر ميکنم روح تو آن اندازه بزرگ و بلند هست که وحشت اين ترديد
را بتواند احساس کند .چه هراسي باالتر از اين که کسي خود را در درون خويش

خويش ،چه ميگويم؟ در خودِ خويش ،به چشم ببيند که چنان با خودِ خويش
درهم آميختهاند و خود را همانند او نمودهاند که اکنون من نميدانم خود در آن
ميانه کدامم؟ چه وحشتناك!
بيتابيهاي من ،تناقضهاي من ،بينظميهاي من همه زاده اين پريشاني است.
اين حيرتي که اميدوارم تو و هيچيك از آنان که دوستشان ميدارم بدان دچار
نگردند.
تو ميداني که ،من از ميان همه نعمتهاي اين جهان ،آنچه را برگزيدهام و
دوست ميدارم تنهايي است:
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اين نگهبان سكوت
شمع جمعيت تنهايي
راهب معبد خاموشيها
حاجب درگه نوميدي
سالك راه فراموشيها
چشم بر راه پيامي ،پيكي
tarikhema.org

گرمي بازوي مهري نيست
خفته در سردي آغوش پر آرامش يأس
که نه بيدار شود از نفس گرم اميد
سر نهاده است ببالين شبي
که فريبش ندهد عشوه خونين سحر.
اي پرستو ،برگرد!
«اي پرستو که پيامآور فرورديني»
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بگريز از من ،از من بگريز!
باغ پژمرده پامال زمستانها
چشم بر راه بهاري نيست
گرد آشوبگر خلوت اين صحرا
گرد بادي است سيه ،گرد سواري نيست...
يادت هست از اين شعر؟ هنوز هم همانم ،همان نگهبان و همان شمع ،همان

زن را و نماز را دوست ميدارم اما من تنها تنهايي را برگزيدهام که اگر اين
صومعه پاك و پناهگاه مأنوس نبود ،مرا اين دنيا که در و ديوار و همه ساکنانش
با من بيگانهاند ،دشمناند ،ميکشت ،تعجب ميکردي که آدمي چون من چگونه
با اين گرمي و گستاخي با مردم در ميآميزد ،به ميان جمع ميرود ،در همه غرق
ميشود ،هر کسي را تحمل ميکند ،اين همه آدمهاي جورواجور هر کدام خود
را با او جور مييابند! ميداني با چه پشتگرمي تا قلب اين درياي جمعيت
ميرفتم و در ديگران غرق ميشدم؟ هر کسي را و هر چيزي را تحمل ميکردم؟
من در پشتسر ،برج و باروي استوار و نفوذناپذير تنهايي را داشتم که ،هرگاه،
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ديگران برايم تحملناپذير ميشدند و هرگاه زندگي ميخواست گريبانم را به
چنگ آورد ،به درون اين معبد پناه ميبردم و درها را ميبستم ،راحت! ماه اگر
حلقه به در ميکوفت جوابش ميکردم.
بزرگترين هنر من و قدرت من و ثروت من همين بود .خانه من همين بود.
بيهوده نبود که ،به قول «نهنه»مان ،هميشه پدرم در منزل «نبود» اما من «اصالً
نبودم» ،بيهوده نبود که يافتن من ،بقول دوستان کشفي بود و به تصحيح
نبوغآميز«م» «اختراعي»! چه تصحيح عجيبي! واقعاً نابغه است .هنوز هم همچنانم،

مرا به باد داده است .آن خانه امن و آن برج و باروي استوار چنان در هم ريخته
است که نميداني .اکنون تنهايي نيز از من گرفته شده است .بيسر و سامانم،
آواره آواره .مردي که تحت تعقيب است ،همه در تعقيب اويند و از هر نگاهي
ميگريزد و تنها پناهگاهي که داشته است از ميان رفته است .کجا برود؟ هنر من و
بزرگترين هنر من؛ فن زيستن در خويش .همين بود که مرا تا حال زنده داشت.
همين بود که مرا از اين همه ديگرها و ديگرانِ بيهوده مصون ميداشت .هرگاه با
ديگران بودم خود را تنها ميديدم .تنها با خودم ،تنها نبودم اما ،اما اکنون نميدانم
اين «خودم» کيست؟ کدام است؟ هرگاه تنها ميشوم گروهي خود را در من
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ميآويزند که منم و من با وحشت و پريشاني و بيگانگي در چهره هر يك خيره
ميشوم و خود را نميشناسم! نميدانم کدامم؟ ميبيني که چه پريشانيها در بكار
بردن اين ضمير اول شخص دارم ،متكلم! نميدانم بگويم از اينها من کدامم يا از
اينها من کدام است؟ پس آنكه ترديد ميکند و در ميان اين «من»ها سراسيمه
ميگردد و ميجويد کيست؟ من همان نيستم؟ اگر آري پس از آنكه من را نيز
هماکنون نشانم ميدهد کيست؟ اوه که خسته شدم! بايد رها کنم .رها ميکنم اما
چگونه ميتوانم تحمل کنم؟ تا کنون همه رنج تحمل ديگران را داشتم و اکنون
شدم؟!
من از مدتها پيش متوجه شده بودم که يكي نيستم .شعر ابوالفضل سحابي
يادت هست که مرا نقاشي کرده بود؟ ميديدم که چندين منم ،يك منزاده
مدينه ،که قبلهاش کعبه است و ايمانش در حرا بسته شده است و روح و هيجان و
احساسش در زير دستهاي ابراهيم و موسي و مسيح و محمد و علي و ابوذر و
سلمان و عمار و ياسر و سميه ...شكل گرفته است.
يك من بيگانه با مدينه ،که آنجا را نميشناسد ،ايمان را احساس نميکند،
سراپا عقل است و منطق خشك است و فلسفه است و دو دو تا چهارتا است .زاده
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آتن و پرورده سقراط و همچنان آمده تا افالطون و ارسطو و بوعلي و ابنرشد و
ابنخلدون و رفته تا هگل و دکارت و کانت و سارتر و افتاده در علم و سر در
آورده از سوربون.
يك من بيگانه با اين هر دو .آنكه بيشتر از «من»هاي ديگرم شهرت يافته است
و خود را نشان داده و همان که تو او را بنام من و در زير عكس من توصيف
کردهاي که جوان است و نويسنده است و پردل و گرده است و هوشيار است و
خالصه بهترين طرز تبليغ آگهي از راديو!

ديگرم با «من» بيگانهتر و ناشناستر است ،درست احساس ميکنم که لباس من
است با همان معني خاص و خوب کلمه «لباس» و بهخصوص باب افتعالش که
چقدر با احساس من از آن راست ميآيد .اينست که هر که مرا ميستايد و
ميشناسد ،خود را با او ناآشناتر مييابم ،مثل کسي که در برابرم بايستد و يا در
جمعي بنشيند و هي از کت و شلوار و پالتوم حرف بزند .و هي تعريف که چه
رنگي!؟ چه دوختي!؟ چه پارچهاي؟ ! به من چه؟ و همين هم هست که هر که
به من بد ميگويد و دشمني ميورزد و دشنام ميدهد مرا نميآزارد و بردباريهاي
من که آن روز تو را آن همه بخشم آورده بود از اينجا است .نه از بزرگواري من
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و حلم من و طاقت من .تاکنون هرچه نوشتهام ،نه ،هرچه چاپ کردهام او کرده
است ،هرچه گفتهام او گفته ،هرچه کردهام او کرده و مردم هرچه از من
ميگويند از او گفتهاند.
نميگويم من آنم که در زير اين نمود پنهان است و کسي نميبيند ،در زير
اين نمود ،کساني پنهانند که از آن ميان نميدانم کداميك منم؟ و اين است
پريشاني وحشتناکي که اکنون مرا رنج ميدهد.
يكي ديگر از اينها من قهرمان است که گوشش بدهكار هيچ حرفي نيست و

نيکنامي و فداکاري و مردمدوستي پر کرده است .سرشار از دوستي خلق،
گستاخ و ماجراجو و عاشق خطرها که جز انتقام آرامش نميکند ،جز با پيروزي
سير نميشود ،جز شكستن خصم آرزويي در سر نميپروراند و جز کف زدنهاي
مردم و آفرينهاي مبارزان و گسستن زنجيرها او را به هيجان و نشاط نميآورد و
تو ميداني که اين من مرا به کجاها که نكشاند؟ و چه ضربهها که از دست او
نخوردم و چهها که نكشيدم و تو با اين من بسيار همگام بودهاي و خوب
ميشناسي .شب چهارده ژانويه در پالس باستيل؛ در ميان غوغاي رقص و موزيك
و فريادهاي شادي ،آنكه در ميان صدها صندلي خالي پيشخان کافه تنها نشسته بود
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و ميگريست «او» بود .در زندان پرفكتور پليس پاريس همو بود که ،سراپا
شعلهور از آن آتش ،سه شبانهروز با مسيو گيوز حرف ميزد .آن حرفها که تو را
آنهم گرفته است ،حرفهاي او بود و تو هم فقط همو را از من ميشناسي و من
ميخواهم کس ديگري را بتو بنمايم.
اما در ميان اين همه منهاي درهم آميخته ،آنكه از همه زبردستتر است ـ و
تو هرگز نشانهاي هم از آن نداري ـ مني است که مدتي است مرا به خويش
گرفتار کرده است ،با چهرهاي شگفت ،محكم و نيرومند و پخته و پر ،نه چون آن

اين يكي از همه پنهانتر بود ،از همه ديرتر سر زد .جايگاهش در آن عمق پوشيده
و ناپيداي وجدانم بود .از اعماق فطرتم ،نهادم ،جوش کرد و از پس ابرهاي تيره
و متراکم «بودن»م طلوع نمود .سالها ،در حاليكه از اميد و شوق بر خود ميلرزيدم
و سراپايم از هيجان گرفته بود ،طلوع آنرا تماشا ميکردم .انتظار سر زدن آن بسيار
دراز بود و بسيار دشوار .گفتم اين همان است که در جستجويش بودم .ها ،من
همينم ،خود را کشف ميکنم و شاهد رويش خويشتنِ صادق و پاك خويش
هستم .چه کشف و شهود آرامشبخش و موفقيتآميزي! آن که خود را گم
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کرده است يافتن چه چيزي و چه کسي ميتواند ،باندازه يافتن خويش ،او را از
شوق و پيروزي و غرور سرشار کند؟
سالها با او بودم ،با خودم ،خودِ خودم .راستي چرا ميگويند :خود خودم؟
مگر نه اينستکه ،ناآگاهانه ،هر کسي در همين ترديد است که «خود»هاي
ديگري نيز در او هست؟ بگذريم .سالهاي آرامش و رضايت ،پس از آن دوران
وحشت و بيقراري ،فرا رسيد .اميد در چشمهاي هميشه گرفته و هميشه افسرده
من برق ميزد.راست ميگفت آن نويسنده آشناي من که من چشمهايم هميشه
ديدنش به باز کردن تمام چشم بيرزد»!
بههرحال« ،بهشت گمشده» من پيدا ميشد و من غرق در اين اميد که باز
ميتوانم به تنهايي رو کنم و به اين معبد زيبا و گرم و استواري که فضايش از
حرارت انس و صميميت و عصمت ميلرزد ،پناه آورم و ،از سرماي بيرون و
ديدار چهرههاي زمستانزده بيدرد ،خود را در آغوشِ با «خويشتن بودن» پنهان
کنم ،چنان نيرو و اميد گرفته بودم که ميدانستم رنج «بودن» را و فشار
طاقتفرساي «زيستن» را خواهم توانست تحمل کنم .تو نميداني که زنده ماندن
دردناكترين حادثه است؟ چه نابينايانند آنها که اين شهر را شلوغ ميبينند .و چه
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سادهلوح که از جمعيت سخن ميگويند! سرشماري ميکنند و بعد شماره عجيبي
را از نفوس اعالم ميکنند و باور هم دارند .درست هم هست ،منتها صفرها را
بيهوده به حساب ميآورند ،صفر صفر است ،هرکجا که قرار گيرد .کو جمعيت؟
چگونه از اين همه خالي بودن ،از اينهمه بيکسي ،از اينهمه خلوت ،به وحشت
نميافتند؟ کو کسي؟ چه خوشبخت است آنكه کسي را دوست ميدارد ،عشق
ميورزد .او بر روي اين زمين ،در ميان اين کوچه و بازار و انبوه سايههايي که
چون اشباح خيالي ميگذرند ،يكي را ميبيند .احساس ميکند که در ميان اين

نميبيند ،تنهايي است و خلوت و تعطيل! هرجا او هست ،جمعي هست ،شلوغ و
بيا و برو .در اين کوير خلوت ،سايه دهي و صداي پاي آدميزادي را ميبيند و
ميشنود.
اما من که احساس ميکنم زمين متروك شده است و شهر خلوت و خانهها
خالي! که بتم را آشوريان در آن فاجعه شوم ربودند و بتخانهام را ويران ساختند،
به وحشت افتادهام ،از هراس اين خلوت سرد ،اين غربت ساکت ،ميگريزم.
تنهايي مرا بستوه آورده است .به خود پناه ميبرم؛ همان خود خود که اکنون
سرزده است ،کشف کردهام و ،با چهرهاي راستين و صميمي ،آنرا در کنار
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خويش ،ميبينم .چقدر با من مأنوس و آشنا است! خودم است .راست است سخن
اوپانيشادها که« :در بيرون خبري نيست .هرکه به بيرون چشم بدوزد در انتظار
خواهد ماند و خواهد مرد .به خود بازگرد ،درآنجا همه چيز خواهي يافت ،زيرا
همه چيز آنجا است .بيرون ظلمات است .از اين چشمهها جز رنج نميجوشد».
راست ميگفت بودا ،نيروانا در درون است .نيرواناي بودا همين «من» است که
اکنون ،من خود را در آغوش او مييابم .همين خود من است؛ خودي که از ميان
انبوهي از منهاي نمودين استخراج کردم ،چهرهاش را از آاليشها زدودم.

خوبيها و زيباييها و جاللها و تعاليها و تقدسها ،همه ،در همين است .همين
است و جز او هرچه هست کف است و حباب و فريب و دروغ و سراب .خيال
است و بيهودگي .سكوت من که تو را به وحشت انداخته و ديگران را به
بدگماني!از همين است که من با او در گفتگويم .چه حرفها! همه آن همه
گفتنهايي که کلمه نمييافتند ،همه آن گفتنهايي که چنان بر هم انباشته و در
هم فشرده شده بود که همچون عقدهاي راه نفس را بر من بسته بود و گاه خفقان
چنان روحم را در خود ميفشرد که ،احساس مرگ ميکردم ،دارد باز ميشود،
ذوب ميشود ،دارم راحت ميشوم.
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اين «من» اکنون سر زده است ،و همچون آتشي سيال ،در من حلول ميکند.
گرماي آنرا هر لحظه بيشتر و بيشتر احساس ميکنم .دارم از آن پر ميشوم.
اکنون احساس ميکنم که دکارت ،آندره ژيد و حتي کامو کجايند؟ به
قدري از آنها جلو افتادهام که به چشم نميآيند .دو سه تا نقطه کوچك سياه! به
يادت هست که تا چه حد شيفته آن دو بودم؟ کامو ،نه ،هيچوقت ،اما دکارت و
ژيد .من فرسنگها از آن جا که آنها هستند جلو رفتهام« :من فكر ميکنم پس من
هستم»؛ «من احساس ميکنم پس من هستم»؛ «من عصيان ميکنم پس من هستم»!

در جستجوي آنند که منِ خود را اثبات کنند که به چه دليل وجود دارد؟ به چه
دليل من هستم؟! از خامي اين پختگان بنام در شگفتم! هنوز به اين سئوال
نرسيدهاند که من کدامم؟ خيال ميکنند که هر کدام يك نفرند و مسئله بودن و
نبودن همين يكي است .اگر چنين بود که کار آسان بود .به همان آساني که آنها
ثابت کردهاند! وانگهي اينها نميدانند که هرسهشان راست ميگويند.
يك من فكر ميکند ،من ديگري است که احساس ميکند ،من ديگري است
که عصيان ميکند و منهاي ديگر و منهاي ديگر که همه هستند ،اما دروغين،
منِ راستين ديگر است .کدام؟ اينجا است که ناچار از گفتن ميمانم .نميتوانم.
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سكوت سنگين و دردبار همينجا فرا ميرسد .سكوتها همه در پايان گفتنها
است و چه راحت و چه موفقيتآميز! و اين سكوت در آغاز گفتنهاست و چه
سخت! اميل لودويگ از سكوتهاي وحشتناکي سخن ميگويد که بتهوون در
اثناي سمفوني پرغوغاي پنجم خويش نشانده است ،که چنان سنگين است و
بيرحم که ـ اگر کسي گوش شنيدن آن را داشته باشد ـ از وحشت قلبش خواهد
ايستاد .راست است .خداوند نعمت بزرگي که به آدمها داده است اينست که از
شنيدن سكوت عاجزند و از اين رو است که همه آسوده و خوش زندگي
و خوشبختي بخشيده است و اين نيز يكي از آنها است.
و اما تو ميتواني تصور کني که درد آن که چنين سكوتي را ،نه تنها ميشنود
بلكه ،خود ،آنرا در سراسر روحش دارد و ـ چه ميگويم؟ ـ آنكه چنين سكوتي
را «ميگويد» ،آنرا تحمل ميکند ،چيست؟ مهر بابا ،اکنون در هند چهل و هفت
سال است سخن نگفته .نيم قرن سكوت! کار مشكلي است ،اما سكوت او مشكل
نيست که او خود آنرا اختيار کرده است .سكوت من مرگبار است که بر من فرود
آمده است .بدان دچار شدهام ،چه بگويم که چيست؟ به که بگويم؟ به تو؟ که
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خانمت ميگفت« :از وقتي مدير کل شدهاي ناراحتيهاي روحي و فكريت
تخفيف يافته است»؟
من نميدانم که الئوتزو و نويسندگان اوپانيشادها و بودا و مهاويرا و حتي
عرفاي بزرگ خودمان ـ که آن همه ،در جستجوي آن «من» حقيقي و پنهان در
خويش ،شكنجه ديدهاند و رياضت کشيدهاند تا آن را يافتهاند و شناختهاند ـ چه
احساس کردهاند؟ نميخواهم بگويم آنچه من يافتهام همان است که آنان از آن
سخن ميگويند .نميخواهم بگويم من اکنون ،در پس منهاي نمودين خويش

من همين است که اکنون خود را احساس ميکنم؛ چه ،هر کسي نيرواناي خويش
را دارد .به شماره هر دلي عشقي هست .اگر کسي نام عشق دلي را بر عشقي که
بر دل ديگري مشتعل است اطالق کند ،بدان اتهامي زده است که هرگز او را
نخواهد بخشيد .و من اکنون ،در اين انديشهام که آنچه از پس اين نمودهاي
ناپايدار طلوع کرده است و سراسر مرا فرا ميگيرد چه بنامم؟ من؟ خدا؟ حقيقت
مطلق؟ وجود مطلق؟ مطلق؟ نه ،دوست ندارم آنرا در قالب هيچ نامي اسير کنم.
دوست ندارم آنرا با هيچ صفتي ،هرچند پاك ،بيااليم .چه لزومي دارد که آنرا
بنامم؟ مگر ميخواهم تعليم دهم؟ مگر ميخواهم به کسي نشان دهم؟ اين نامها
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چيست؟ مگر اکنون که من همه چيز را از زاويه ديگري ميبينم ،همه چيز عوض
نشده است؟ مگر اين نامها نيز رنگ نباختهاند؟ از رو که مينگريم ،کلمات را
ميبينيم که ،همچون حبابهايي ،هر يك به اندازهاي ،بر روي اين دريا خود را
نشان ميدهد .جدا از هم ،جدا از دريا .از زير که بنگريم ،ديگر حباب کلمات را
نميبينيم ،حبابها همه يكي ميشوند :يك وحدت وجود مطلقي از همه معاني:
دريا! و دريا نيز تا آن هنگام که بر ساحل نشستهايم دريا است ،تا آن هنگام که من
بينندهام ،دريا است .اگر منِ بيننده را نيز به دور ريختم و خشكي را بدور ريختم،
سكوت فرا ميرسد.
چه ضرورتي دارد که سخن بگويم؟ به کسي بگويم؟ بنامم؟ چه رنج
بيثمري!
من اکنون ايستادهام و خود را مينگرم که دارم از پس تكه ابرهاي نمودين
خويش سر ميزنم .طلوع خود را مينگرم و خود را ،به نرمي و رضايت ،غرق
لذت و اميد ،تسليم او ميکنم؛ او که مرا در خود ميمكد و من همچنان ساکت
ميمانم تا تمام شوم!
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نسيم اميد بر چهرهام ميوزد و من ،نشئه مطبوع نيست شدنهايم ،غرقه در
شكر و اشك ،در انتظار آنم که از آن پر شوم .احساس ميکنم که آنچه اکنون
در من ميجوشد ،سراپايم را فرا ميگيرد ،تمام «هستن»م را ،لبريز ميکند .همه
لكههايي را که از اثر انگشتهاي طبيعت بر ديوارههاي «بودن»م مانده بود
ميزدايد .مرا در خود ميشويد .ديگرم ميسازد و من ،گرم اين لذت دردآميز
تولد خويش ،ساکت ماندهام .اما نميداني! اين که در من فرا ميرسد به عظمت
همه اين هستي است ،چه ميگويم؟ به عظمت ابديت است .به عظمت مطلق بودن

من ،اين قفس تنگ و ناتوان ،گنجايش آنرا ندارد .احساس ميکنم که در خود
فرو ميشكنم ،نميدانم چيست؟ اما بيتابم .آنچه در من ميجوشد چنان بيقرارم
کرده است ،چنان قلبم را ميفشرد که احساس ميکنم يك انفجار چيست.
احتضار را به طور مداوم در خويش مييابم.
اين روزها و بويژه اين شبها ـ که هم بيشتر با خودمم و هم بهتر و مأنوستر ـ
آن سخن عينالقضات همداني ،شهيد عزيزم را که ،در سي و سه سالگي،
«شمعآجين» گشت ،نه تنها با فهمم،که با همه روح و اعصابم حس ميکنم که:
«قلبم تا حلوقم باال آمده است» .خفقان! خفقان!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چه دشوار شده است دم زدن! در اينجا که هر درختي مرا قامت تفنگي است
و« »...صداي هر گامي غم! غم! »...
نميتوانم سكوت را تحمل کنم .نميتوانم چيزي بگويم .ولي ساکت خواهم
ماند .اما من اکنون احساس کسي را دارم که درد جان سپردن را تحمل ميکند و
ميداند که ،از آن پس ،آرامش است و نجات و ،خسته از رنج زندگي که «جز
احتضاري که يك عمر بطول ميانجامد هيچ نيست» ،سر به زانوي معشوق خويش
خواهد نهاد و ،سيراب و سرشار ،در زير دستهاي او که دو مسيح خاموشند،
tarikhema.org

نوازش خواهد شد.
يك «شهيد»! نميبيني که چه شيرين و چه آرام ميميرد؟
براي آنها که به «روزمرگي» خو کردهاند و با خود ماندگارند ،مرگ فاجعه
هولناك و شومِ زوال است ،گم شدن در نيستي است .آن که آهنگ هجرت از
خويش کرده است ،با مرگ آغاز ميشود .چه عظيماند مرداني که عظمت اين
فرمان شگفت خداوند را شنيدهاند و بدان کار بستهاند که« :بميريد ،پيش از آنكه
بميريد»!؟
چنين ميپندارم که در اين سوره ،مخاطب خداوند تنها پيامبر نيست ،روي
سخن با همه آنهايي است که «در جامه خويش» پيچيدهاند:
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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«اي به جامه خويش فرو پيچيده! برخيز! و جامهات را پاکيزه ساز و پليدي را
هجرت کن»!
طنين قاطع و کَنَنده فرمان وحي در فضاي درونم ميپيچد و صداي زنگهاي
اين کارواني را که آهنگ رحيل کرده است ميشنوم .هجرت آغاز شده است و
ميدانم اين آتشي که اکنون چنين ديوانه در من سر برداشته است ،نه يك حريق،
که آتش کاروان است! آتشي که بر راه ميماند و کاروان ميگذرد.
آتش نرون نيست ،آتش ابراهيم است ،چه ميگويم؟ ارمغان عزيز پرومته در

کرکس ،که پيش از انسان به «آگاهي» رسيد .ربالنوعي که آتش خدايان را ،از
آسمان ،پنهاني ربود و به زمين آورد و شبها و زمستانهاي زندگي را به آتش
کشيد.
ديگر نميداني چه ميگويم! بس است.
بازگشت به خويش ،هجرت از خويش ،باز يافتن خويشتن خويش ،فرار به
سوي خويش ...چه ميگويم؟ چه زبون و ضعيفاند اين کلمات! چقدر ميترسم
که در اين نامه ،آنچه را از من يافتهاي به اين نامها بخواني.
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خورشيد از سينه دريا سر زده است و من ـ در حاليكه همه بودنم ،تمام زندگي
کردنم به يك «نگريستن» مطلق بدل شده است ـ چشم در قلب مذاب خورشيد
دوختهام و همچون شمع ـ که در «گريستن» خويش ،قطره قطره ميميرد ـ من در
اين «نگريستن» خويش ذوب ميشوم و محو ميشوم و پايان ميگيرم.
چگونه ازين حال ميتوانم سخن گفت؟ با کلمات که دالالن آلوده اين
بازارند و وسائل نقليهاي که ميان توليد و مصرف در آمد و شدند؟ اين ابزارهاي
آلوده عرضه و تقاضا که نفيسترين و نجيبترينشان ناقالن احساسها و

دستاندرکار آفرينشي دشوار و پرشكوهم .يك «هيراگيري» مطلق و تمام.
يك انتحار آرام و خودآگاهانه و طوالني .بسيار سختتر از آن قهرمان ژاپني که
به خاطر کوتني ،خنجرش را ،در پهلوي چپ سينهاش آهسته فرو برد و ،با
چشماني آرام و لبخندي مغرور و مصمم ،قلب خويش را با نوك خنجرش
ميجست تا آن را قرباني نجات خويش ـ از رنجي که نه شايسته يك مرد است ـ
سازد .من اکنون ،شب و روز ،در جستجوي همه آن منهاييام که اين طبيعت
بيگانه ،به حيله و «بيحضور من» ،بر من تحميل کرده است ،تا همه را در پاي «او»
ـ که به اعجاز خويش ،به اندرونم پاگذاشته است ـ قرباني کنم.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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در خونبهاي اين اسماعيل ،هيچ فديهاي را نخواهم پذيرفت که ميدانم «خود
حجاب خودم و بايد از ميان برخيزم».
چه خوب است آفريدگار خويش بودن! اما ...آسان نيست .بيتابي و تالطم و
درد چنان بر جانم پنجه افكندهاند و چنان بيرحمانه درونم را در خود ميفشرند
که احساس مرگ ميکنم .امواج ملتهب و تازهنفس اين طوفان چنان بر ديواره
رگهايم ،قلبم و روحم ميزنند که صداي شكستن استخوان را در اندرونم
ميشنوم .کاش در اين لحظه ميبودي و مرا از چنگ اين کلمات بيدردي که مرا

قاصدان گنگ ،چارهاي ندارم ـ نجات ميدادي! افسوس که اين همه کوهها و
صحراها و درياها که ميان ما نشستهاند و برنميخيزند ـ پس از آن يگانگي عزيزي
که چقدر بدان محتاج بودم و چه تسليتي بود مرا در اين عزاي سياه ـ  ،اکنون ما را
به بيگانگي افكندهاند ،و در اين سيزده سال جدايي نحس ،هميشه همين پيكهاي
بيزبان نابينا بودهاند ،که ما را به هم ميگفتهاند.
يكي از دوستانم ،که در کار احضار ارواح است ميگفت :روحي با من تماس
گرفت و بيمقدمه گفت :ميسوزم .گفتم چرا؟ گفت گناهي بزرگ کردهام و
عذاب ميکشم .پرسيدم چگونه؟ گفت :از اين عالم که در آنم نميتوان با
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کلمات شما که از آن عالم شما است و عالم رنجها و شاديها و اشياء و اوضاع
شما ،سخن گفت .گفتم به گونهاي بگو که با همين کلمات اين جهاني ،رنج آن
جهاني تو را اندکي احساس کنم .گفت« :پوست کندن زنده گوسفند»!
راست ميگويد ،راست! احساس ميکنم که چه ميکشد .ميفهمم که چه
ميگويد ،تو هم بكوش تا ،با همين کلمات که ابزار کار زندگي روزمرهاند،
عذاب مرا بفهمي« .پوست کندن زنده گوسفند»! ميدانم که پس از آن ،پوست
ديگري بر من خواهد روييد« .من اکنون همچون ماري که از پوست خود بدر

را به پايان برم ،با مرگي دست به گريبانم که طوالني و دردآور است! چقدر زنده
ماندن دشوار شده است! ديوارهاي عبوس و مرگاندود زندگيِ در اينجا ،زندگيِ
بدينگونه ،لحظه به لحظه ،از چهار سو پيش ميآيند اين تنگنا را ،هر دم،
فشردهتر و تنگتر ميکنند .ديوارها اکنون درست به من رسيدهاند ،با پوست بدنم
تماس يافتهاند ،سينهام را بسختي ميفشرند.
باور نميکنم ،هرگز باور نميکنم که سالهاي سال همچنان زنده ماندنم به
طول انجامد .يك کاري خواهد شد .زيستن مشكل شده است و لحظات چنان به
سختي و سنگيني بر من گام مينهند و دير ميگذرند که احساس ميکنم خفه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

114

tarikhema.org

آيد ،از بايزيدي خويش بيرون آمدهام» .اما تا آن لحظه که خلقت ثانوي خويش

PDF.tarikhema.org

نامه اي به دوست

ميشوم .هيچ نميدانم چرا؟ اما ميدانم کس ديگري به درون من پا گذاشته است
و او است که مرا چنان بيطاقت کرده است که احساس ميکنم ديگر نميتوانم
در خودم بگنجم .در خودم بيارامم .از «بودنِ» خويش بزرگتر شدهام و اين جامه
بر من تنگي ميکند.
اين کفش تنگ و بيتابي فرار! عشق آن سفر بزرگ!...
اوه ،چه ميکشم!!
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کتاب «هنر عشق ورزيدن» را ميخواندم که در آن اريك فروم ،با سر هم
کردن حرفهاي کساني چون کنتي و کيير کهگارد و سارتر و کامو ،ميکوشد

با بيان زيبا و روانكاوي هنرمندانهاي که دارد ،به «تحليل ارشادي» عشقها ،به سود
«بشريت» و به نفع «اجتماع»! بپردازد .من در فهرست جامعي که او از همه انواع
عشقها داده است ،از عشق زن و مرد و مردم و وطن و پدر و فرزند و انسان و
خدا ...هرچه گشتم آنچه را که دل من سالها است با آن آشنا است نيافتم و آن
تنها عشقي است که «زاده انسان» است ،که ديگر عشقها همه تحميلي طبيعت
است و مقتضاي خلقت ،چه ،اين معشوقها را همه طبيعت براي ما تعيين ميکند و
غريزه ـ که مأمور وي است ـ ما را ،بيخويشتن ،واميدارد که عشق بورزيم و تنها
يك عشق است که آن «من ناب و آزاد و صميمي» انساني ،آن خود خود ما،
بيتحميل طبيعت و بياقتضاي مزاج و مصلحت و منفعت« ،انتخاب» ميکند و آن
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کشش اسرارآميز دو روحي است که طعم مرموز خويشاوندي شگفتي را ـ که
ريشه در جهاني ديگر دارد ـ از يكديگر ميچشند و رنگ همنژادي ماورايييي را
در سيماي هم ميبينند و همچون دو هموطن ،ناگاه ،در اين کشور غريب
زندگي ،به تصادفي ،بر سر راه يكديگر قرار ميگيرند و در نخستين ديدار،
يكديگر را «باز ميشناسند» و هر لحظه ،خطوط آشنايي و خويشاوندي عميق و
روشني ـ که کتمانناپذير است ـ در هم ميخوانند و پيوندي اينچنين ،نه از آن
گونه عشقها است که به چشم اريك فروم آيد که اومانيست است و اومانيست،

ميگذرد چه خبر دارد؟ و چه ميداند که از آن عشقها که همه حيلههايي است تا
بشر را کارگزار طبيعت کنند و خدمتگزار اجتماع ،عشق بزرگتري نيز وجود دارد
که همچون ديگر عشقها ابزار کار نيست و آن عشق انسان به انسان ،عشق يك
روح به يك روح است .يك روح تنها و نيازمند به يك روح زيبا و نفيس و
ثروتمند ،عشق يك «خويشاوند» به «خويشاوند» خود ،در اين انبوه خلق که
همچون حشرات از زمين ميرويند و هر يك به «مصلحتي» در اين «روزمرگي»
آلوده ،در هم ميلولند و ميميرند.
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دوست داشتن از عشق برتر است

دريغم آمد که آن را نيز «عشق» بنامم که شاعران آلودهاش کردهاند .خواستم
«ارادت» بخوانم ،مالها به حماقتش کشاندهاند .گفتم بهترين کلمه در اينجا
«خويشاوندي» است ،خويشاوندي دو روح ،دو بيگانه :با لطافت زيبايي که در
ساختمان اين کلمه است« :خويش» و «وند»! ترسيدم که نفهمند .بههرحال
ميگويم :دوست داشتن .و مقصودم عشق و ارادت و ايمان دو روح آشناي
خويشاوند است .دو «انساني» که جز آن خميره صميمي و ناب و منزهي که «من
انساني خالص» هر کسي را ميسازد ،هيچ مصلحتي و ضرورتي آنان را به يكديگر

خويشاوند بسته است و ...نميدانم چه بگويم؟
بههرحال ،آنچه من از ماسينيون در مغز استخوانم ،در عمق فطرتم ،احساس
ميکنم .آن که در حياتش احساس ميکردم هر روز ،دست در دست او ،به آن
«نميدانم کجايي» که همواره حسرت دور افتادنش را داريم ،نزديكتر ميشوم،
و در نگاهش ،آن «نميدانم که»اي را که هميشه در انتظار باز يافتنش بيآراميم
ميبينم و اکنون ،پنج سال است که هر روز در مرگش عزادارتر ميشوم و هر چه
ميگذرد ،به روز آن «واقعه» نزديكتر.
او بود که به من آموخت که:
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دوست داشتن از عشق برتر است

دوست داشتن از عشق برتر است .عشق يك جوشش کور است و پيوندي از
سر نابينايي .اما دوست داشتن پيوندي خودآگاه و از روي بصيرت روشن و زالل.
عشق بيشتر از غريزه آب ميخورد و هرچه از غريزه سر زند بيارزش است و
دوست داشتن از روح طلوع ميکند و تا هرجا که يك روح ارتفاع دارد ،دوست
داشتن نيز همگام با آن اوج مييابد.
عشق در غالب دلها ،در شكلها و رنگهاي تقريبا مشابهي ،متجلي ميشود و
داراي صفات و حاالت و مظاهر مشترکي است ،اما دوست داشتن در هر روحي

غريزهها ،هرکدام رنگي و ارتفاعي و بعدي و طعم و عطري ويژه خويش دارد،
ميتوان گفت که به شماره هر روحي ،دوست داشتني هست.
عشق با شناسنامه بيارتباط نيست و گذر فصلها و عبور سالها بر آن اثر
ميگذارد ،اما دوست داشتن در وراي سن و زمان و مزاج زندگي ميکند و بر
آشيانه بلندش روز و روزگار را دستي نيست...
عشق ،در هر رنگي و سطحي ،با زيبايي محسوس ،در نهان يا آشكار ،رابطه
دارد .چنانكه شوپنهاور ميگويد« :شما بيست سال بر سن معشوقتان بيفزاييد،
آنگاه تأثير مستقيم آنرا بر روي احساستان مطالعه کنيد»!
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دوست داشتن از عشق برتر است

اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گيج و جذب زيباييهاي روح
که زيباييهاي محسوس را به گونهاي ديگر ميبيند .عشق طوفاني و متالطم و
بوقلمون صفت است ،اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشار از
نجابت.
عشق با دوري و نزديكي در نوسان است .اگر دوري بهطول انجامد ضعيف
ميشود ،اگر تماس دوام يابد به ابتذال ميکشد .و ،تنها با بيم و اميد و تزلزل و
اضطراب و «ديدار و پرهيز» ،زنده و نيرومند ميماند .اما دوست داشتن با اين

عشق جوششي يكجانبه است .به معشوق نميانديشد که کيست؟ يك «خود
جوشي ذاتي» است ،و ازين رو هميشه اشتباه ميکند و در انتخاب به سختي
ميلغزد و يا همواره يكجانبه ميماند و گاه ،ميان دو بيگانه ناهمانند ،عشقي جرقه
ميزند و چون در تاريكي است و يكديگر را نميبينند ،پس از انفجار اين صاعقه
است که در پرتو روشنايي آن ،چهره يكديگر را ميتوانند ديد و در اينجا است
که گاه ،پس از جرقه زدن عشق ،عاشق و معشوق که در چهره هم مينگرند،
احساس ميکنند که هم را نميشناسند و بيگانگي و ناآشنايي پس از عشق ـ که
درد کوچكي نيست ـ فراوان است.
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اما دوست داشتن در روشنايي ريشه ميبندد و در زير نور سبز ميشود و رشد
ميکند و ازين رو است که همواره پس از آشنايي پديد ميآيد ،و در حقيقت،
در آغاز ،دو روح خطوط آشنايي را در سيما و نگاه يكديگر ميخوانند ،و پس از
«آشنا شدن» است که «خودماني» ميشوند ـ دو روح ،نه دو نفر ،که ممكن است
دو نفر با هم در عين رودربايستيها احساس خودماني بودن کنند و اين حالت
بقدري ظريف و فرار است که به سادگي از زير دست احساس و فهم ميگريزد ـ
و سپس طعم خويشاوندي و بوي خويشاوندي و گرماي خويشاوندي از سخن و

خودبخود ،دو همسفر به چشم ميبينند که به پهندشت بيکرانه مهرباني رسيدهاند
و آسمان صاف و بيلك دوست داشتن بر باالي سرشان خيمه گسترده است و
افقهاي روشن و پاك و صميمي «ايمان» در برابرشان باز ميشود و نسيمي نرم و
لطيف ـ همچون روح يك معبد متروك که در محراب پنهاني آن ،خيال راهبي
بزرگ نقش بر زمين شده و زمزمه دردآلود نيايشش مناره تنها و غريب آنرا به
لرزه ميآورد ـ هر لحظه پيام الهامهاي تازه آسمانهاي ديگر و سرزمينهاي ديگر و
عطر گلهاي مرموز و جانبخش بوستانهاي ديگر را به همراه دارد و خود را ،به مهر
و عشوهاي بازيگر و شيرين و شوخ ،هر لحظه ،بر سر و روي اين دو ميزند.
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دوست داشتن از عشق برتر است

عشق ،جنون است و جنون چيزي جز خرابي و پريشانيِ «فهميدن» و
«انديشيدن» نيست .اما دوست داشتن ،در اوج معراجش ،از سرحد عقل فراتر
ميرود و فهميدن و انديشيدن را نيز از زمين ميکند و با خود به قله بلند اشراق
ميبرد.
عشق زيباييهاي دلخواه را در معشوق ميآفريند و دوست داشتن زيباييهاي
دلخواه را در «دوست» ميبيند و مييابد.
عشق يك فريب بزرگ و قوي است و دوست داشتن يك صداقت راستين و
tarikhema.org

صميمي ،بيانتها و مطلق.
عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا کردن.
عشق بينايي را ميگيرد و دوست داشتن ميدهد.
عشق خشن است و شديد و در عين حال ناپايدار و نامطمئن و دوست داشتن
لطيف است و نرم و در عين حال پايدار و سرشار اطمينان.
عشق همواره با شك آلوده است و دوست داشتن سراپا يقين است و
شكناپذير .از عشق هرچه بيشتر مينوشيم ،سيرابتر ميشويم و از دوست داشتن

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

115

PDF.tarikhema.org

دوست داشتن از عشق برتر است

هرچه بيشتر ،تشنهتر .عشق هرچه ديرتر ميپايد کهنهتر ميشود و دوست داشتن
نوتر.
عشق نيرويي است در عاشق ،که او را به معشوق ميکشاند؛ و دوست داشتن
جاذبهاي است در دوست ،که دوست را به دوست ميبرد .عشق ،تملك معشوق
است و دوست داشتن تشنگي محو شدن در دوست.
عشق معشوق را مجهول و گمنام ميخواهد تا در انحصار او بماند ،زيرا عشق
جلوهاي از خودخواهي و روح تاجرانه يا جانورانه آدمي است ،و چون خود به

برميگيرد .اما دوست داشتن دوست را محبوب و عزيز ميخواهد و ميخواهد
که همه دلها آنچه را او از دوست در خود دارد ،داشته باشند .که دوست داشتن
جلوهاي از روح خدايي و فطرت اهورايي آدمي است و ،چون خود به قداست
ماورايي خود بينا است ،آن را در ديگري که ميبيند ،ديگري را نيز دوست
ميدارد و با خود آشنا و خويشاوند مييابد.
در عشق رقيب منفور است و در دوست داشتن است که «هواداران کويش را
چو جان خويشتن دارند»؛ که حسد شاخصه عشق است چه ،عشق معشوق را طعمه
خويش ميبيند و همواره در اضطراب است که ديگري از چنگش نربايد و اگر
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دوست داشتن از عشق برتر است

ربود ،با هر دو دشمني ميورزد و معشوق نيز منفور ميگردد و دوست داشتن
ايمان است و ايمان يك روح مطلق است ،يك ابديت بيمرز است ،از جنس اين
عالم نيست.
عشق ريسمان طبيعت است و سرکشان را به بند خويش ميآورد تا آنچه را
آنان ،خود از طبيعت گرفتهاند بدو باز پس دهند و آنچه را مرگ ستانده است ،به
حيله عشق ،بر جاي نهند ،که عشق تاوان ده مرگ است .و دوست داشتن عشقي
است که انسان ،دور از چشم طبيعت ،خود ميآفريند ،خود بدان ميرسد ،خود

از جبر مزاج .عشق مأمور تن است و دوست داشتن پيغمبر روح .عشق يك
«اغفال» بزرگ و نيرومند است تا انسان به زندگي مشغول گردد و به روزمرگي ـ
که طبيعت سخت آن را دوست ميدارد ـ سرگرم شود ،و دوست داشتن زاده
وحشت از غربت است و خودآگاهي ترسآور آدمي در اين بيگانه بازار زشت و
بيهوده.
عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن .عشق غذا خوردن يك
گرسنه است و دوست داشتن «همزباني در سرزمين بيگانه يافتن» است.

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

113

tarikhema.org

آن را «انتخاب» ميکند .عشق اسارت در دام غريزه است و دوست داشتن آزادي

PDF.tarikhema.org

دوست داشتن از عشق برتر است

در تآتري ،قهرماني ،در برابر پادشاه ،براي نمايش تيزي و قدرت شمشيرش،
ميله فوالدي را گذاشت و ،با يك ضربه شمشيرش ،دو نيم کرد و همه به حيرت
افتادند؛ پادشاه حرير لطيف و نرمي را ـ که همچون پاره ابر سپيد صبحگاهي،
لطيف و سبك بود ـ به هوا رها کرد و پرده حرير ـ در حاليكه همچون توده
متراکم دودي در فضا به آرامي و زيبايي و ظرافت يك روح سبكبار ،باز ميشد
و ميشكفت ـ پادشاه ،به نرمي و آهستگي و وقار و اطمينان ،شمشيرش را از ميانه
آن گذر داد و ،بيآنكه احساس کمترين مقاومتي کند ،پرده حرير دو نيم شد و

کمترين چيني بر آن نيفتاد و گويي گذر شمشير را از ميانه خويش احساس نكرد،
و شمشير نيز چنان ميگذشت که پنداري از قلب پارهابري يا توده سپيد دودهاي
سيگار شاعري ،غرقه در اثير خيال ،ميگذرد!
آه! که عاجزم از «لف و نشر مرتب» ساختن که عشق کدام شمشير است و
دوست داشتن کدام شمشير .معذورم داريد که نميتوانم .من حواري ماسينيونم
که در برابر اين جور چيزها پريشان ميشد .ظرافت ،لطافت ،هرچه رنگ و بو و
طعم غيرماديتر و غيرعاديتر و غيرزمينيتر و غيرمفيدتر دارد روح او را به بازي
ميگرفت.
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دوست داشتن از عشق برتر است

کاش ميتوانستم فهرستي از چيزهايي که اشك در چشم او ميآورد تدوين
کنم و همه را يكجا بنويسم .خواندني ميشد .الاقل براي لمس کردن و حس
کردن درشتي و نرمي و جنس و رنگ و بو و حساسيتها ،و به اصطالح :نقاط
ضعف روح او بكار ميآمد .يك روح همچون يك اسب است ،البته روحهايي
هم هستند که همچون يك خرند 3يا يك قاطر ،يا يك گاو ،يا يك سگ ،يا يك
روباه ،يا يك خروس ،يا يك گوسفند ،يا يك گرگ ،يا يك الشخور ،يا يك
کفتار ،يا يك زالو ،يا يك موش (خيليها) ،يا يك پلنگ ،يا يك شير ،يا يك

گربه ،يا يك سمندر ،يا يك پوپك ،يا يك پروانه ،يا يك مورچه ،يا يك فيل ،يا
يك شتر (خيليها) ،يا يك «شترمرغ»! ،يا يك بوقلمون ،يا يك «شتر ـ گاو ـ
پلنگ» ،يا يك خروس قندي ،يا يك تخمه ،يا يك سيبزميني ،يا يك «چس
فيل» ،يا يك کرم ،يا يك سقچ!!! (ر.ك مقاله سقچ و آدامس خروسنشان) ،يا
يك دريا ،يا يك جنگل ،يا يك خانه نوبناساز نقلي و خوشنما (ر.ك مقاله انواع
چهارگانه آدمها) و يا يك رباط متروك ،ويرانه قديمي ،يا يك آتش (و

 . 3هر يك از اين تشبيهات روي دقت علمي آگاهانه است نه تفنن ادبي .خوانندگان مي توانند براي مشخص
شدن هر تيپ ،مصداقهاي خارجي آن را و از ميان طويله زندگي بيابند و چه ساده!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

113

tarikhema.org

شاهين ،يا يك جغد ،يا يك گنجشك ،يا يك خوك ،يا يك خرس ،يا يك

PDF.tarikhema.org
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تقسيمات ريزترش به انواع آتشهاي کوچك و بزرگ و رنگارنگ ،و نيز انواع
آن از نظر خانواده و ريشه :نفت ،پيه ،روغن چراغ ،الكل ،گازوييل ،بنزين ،چوب
و انواع آن :از کنده تاق و هيزم و شاخههاي خشك زردآلو و توت تا چوب
صندل و ...و آتشهاي درگرفته از چيزهاي ديگر و چيزهاي ديگر و سوختنهاي
ديگر و جرقههاي ديگر و برقهاي ديگر و صاعقههاي ديگر و اوُ وُ وُ وُ وُه) و
تقسيمبندي ديگر آتشها ،نه آتشهاي دوددار ،بودار ،آتشهاي بيدود ،بيبو،
«مارج من نار» ،آتشهاي آبي ،قرمز ،سپيد ،سبز ...و آتشهاي بيرنگ .آتشهاي

آتشهاي تاريكکننده و آتشهاي روشنگر و آتشهاي بيداغي ،بيحرارت،
آتشهاي ...و آتشهايي که نميسوزانند .آتشهايي که ميپزند ،آتشهايي که
ميسازد ،آتشهاي سرد ،خنك کننده ،خوب ،پاك ،روشن ،نامريي ...آتش
عشق در خدا!! چه کسي به اين پي برده است؟ آتش عشق در روح خدا ،آتشي
که همه هستي تجلي آن است ،آتش گرم نيست ،داغ نيست .چرا؟ نيازمندي در
آن نيست ،تالطم در آن نيست ،نااستواري ،شك ،تزلزل ،ترديد ،نوسان ،وسواس،
اضطراب ...نگراني ،درآن نيست .اما آتش است ،آتشينتر از هر آتشي .آتشينتر
از همه آتشها ،آتشي که پرتو يك زبانهاش آفرينش است ،سايهاش آسمان
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است ،جلوهاش کائنات است ،گرده خاکستر نازك و اندکش کهكشانها است...
چه ميگويم؟!!!
اين است آتش عشق در خدا! يعني چه؟ آتش عشق که اينجوري نيست ...پس
اين آتش دوست داشتن است .آري ،آتش دوست داشتن است ،عجب!؟ من هم
مثل همه عارفها و شاعرها حرف ميزدم! آتش عشق!؟ آنهم در خدا!؟ نه ،آتش
دوست داشتن است که داغ نيست ،سرد نيست ،حرارت ندارد؛ چرا؟ که نيازمندي
ندارد ،که غرض ندارد ،که رسيدن ندارد ،که يافتن ندارد ،که گم کردن ندارد،

اضطراب ندارد ،که تالطم ندارد ،که شك و ترديد ندارد ،که دور و نزديك
ندارد ،که بيم و اميد ندارد ،که مرگ و حيات ندارد ،که شدت و ضعف ندارد،
که قفس ندارد ،که انتظار ندارد ،که اتهام ندارد ،که تعبير و تأويل ندارد ،که
ترس و لرز ندارد ،که تب و تاب ندارد ،که قيد و بند ندارد ،که شرط ندارد ،که
بازگشت ندارد ،که توقف ندارد ،که رفتن ندارد ،که رياضت ندارد ،که حماقت
ندارد ،که نفهميدن ندارد ،که ضرورت و مصلحت و فايده و «چرا» و «براي» و
اقتضا و اختالف و تناسب و تضاد و کفر و شرك و شك و سستيِ ايمان و هوي
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و هوس و لذت و الم ...ندارد .آتش است و ،نه آتش عشق ،آتش دوست داشتن
است ...داشتم چه ميگفتم؟
...اسب...ها! بله ،گفتم بعضي روحها مثل اسباند .هر اسبي نقطه تحريكي
دارد؛ گاه اسبي با خشنترين تازيانهها اخم به ابرو نميآورد! اگر نيشتري هم به
بغلش فرو بري حس هم نميکند؛ حس که ميکند اما تكان نميخورد .مثل
اينكه حس نكرده است .اما همين اسب يك يا چند نقطه تحريك دارد؛ بيخ
گوشش ،نقطهاي يا نقاطي بر روي گردنش ،پشتش ،سينهاش ،زير گلويش ،که با

که ناگهان بهراسد ،پرميگشايد و ميپرد .چنان جنون سرعت ميگيرد که هر
سوارکار ماهري را به زمين مياندازد ،هر مانعي را که در سر راهش سبز شود رد
ميکند ،جست ميزند ،کوه و دشت و دره و رود و تپه و ماهور و دريا و شهر و
هرچه و هر کس را که هست ،ميبرد و ميزند و ميشكند و مياندازد و ميرود
و ميرود تا ...از پا در آيد ،تا از چشم گم شود ...و من ،احساس ميکنم روحم
روح يك اسب است ،نه پستتر از اسب و نه برتر از اسب ،اما نه اسب گاري،
درشكه؛ و نه اسب سواري و کرايه .اسب بيزين و بيدهنه ،اسب چموش و
سرکش و لگدزن و بدخوي وحشي .نه که دهنه بر نگيرد ،چرا ،اما به سختي ،به
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خطر ،دير ...راست است ،خستهکننده! اما اگر ايمان بيتاب زنداني زمين ـ که
شوق معراج دارد و عشق ديداري در آن سوي آسمانها ـ توانست بر سرش لگام
زند و بر پشتش برجهد و تازيانه دردناك سخني آشنا بر او بنوازد ،تندبادها را
پشت سر گم ميکند و از صداي تندرهاي آسمان سبقت ميگيرد و ،همچون تير،
دشت زمين را در مينوردد و از فراز ديواره افق برميپرد و در سينه بلورين و
لطيف سپيدهدم فرو ميرود و ،در يك چشم زدن ،شاهزادهاي در بند غالمان
بيگانه را ـ که آهنگ فرار از سرزمين غربتِ زمين و گريز از خيمهگاه وحشيان و

و بردهفروشان اين سيهبازار ،عزم ديار خويش کرده است ـ به مرز عالم ديگر
ميرساند و ،به شتاب پرش يك آرزو ،او را به درگاه خود ـ آنجا که در و
ديوارش و ساکنانش همه خويشاوندان چشمانتظار وياند ـ ميبرد؛ درگاه بلندي
که بر دامنه کوهستان مغروري نشسته است که ننگ هيچ گامي را نپذيرفته و ،بر
چهرهاش ،خدشه هيچ نگاه چرکين و نكبت و مجروحکنندهاي نيفتاده و به مزبله
هيچ «فهم» تنگ و کوتاه و عفني نيالوده است.
قصري بزرگ و متروك و ساکت و پروقار ،بر دامنه کوهي بلند و دور و
مغرور و پر از حشمت ،پايش چشمه جوشان خورشيدي که از قلب اسرارآميز
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غيب سرميزند ،و هوايش معطر از خوشترين عطرهاي خوشترين دوست
داشتنهاي خوشترين روحها ...کجا؟ «آنجا که اينجا نيست» ،کجا؟ آنجا که
زمين و آسمانش را همه از روح ساختهاند ،سرشتهاند؛ از روح آن راهب مرموز
که عمري را در انبوه خاليق گذاشت و کسش نشناخت و تصوير خويش را در
چشم هزاران دور و نزديكي که بر او گرد آمده بودند و بر او خيره مانده بودند،
نديد و ،تنها يك بار ،در طول راه درازي که بر اين کوير ميگذرد يك بار ،از
دريچههاي معبد مجهولي به درون نگريست و آرامگاه شهيد گمنامي را ديد که
دوخته ،ميمانست ـ مدفون بود.
تصوير در قاب آهني گرفتهاي بر ديواره حرمش آويخته بود که چشمش را،
به حسرت و اندوه پرمعنايي ،بر لوح آرامگاه شهيد دوخته بود و گويي خطوط
نقش شده بر لوح را ميخواند و چنين مينمود که تصوير کسي است که با شهيد
گمنامي که در دل گور خفته است خويشاوندي نزديك است و گويي تنها او
است که ،در اين سرزمين ،با اين مدفون بينام و نشان که کسي او را نميشناخت
آشنا است و ميداند کيست .سرنوشتش چيست ،و چرا در اينجا به شهادت رسيده
است؟ و چگونه ،او را کشتهاند؟ و چه کساني او را کشتهاند و در اينجا بخاك
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سپردهاند؟ و چرا کسي از او خاطرهاي حكايت نميکند؟ چرا از ميان اين همه
زواري که ميآيند و در اينجا نذر و نياز ميکنند ،جز مناره زيبا و خوشنگار
حرمش را که از دور و نزديك مينگرند و تحسين و تجليل و يا تقديس ميکنند،
يك تن چيزي نميداند؟ يك تن حتي زحمت خواندن سطوري را که بر اين
سنگ لوح نقش کردهاند بخود نميدهد؟ چرا آرامگاه اين شهيد چنين آباد و
آراسته و داراي متولي و موقوفات و زوار بسيار است و شخص اين شهيد را کسي
نميشناسد و کسي نميپرسد که در زير اين مناره زيبا ـ که جلوه کاشيهاي

آنكه مدفون شده است کيست؟ چرا شهيدش کردهاند؟ سرنوشتش ،درد و
داغش ،مذهبش ،ايمانش ،روزگارش و زندگي خونينش چه بوده است؟ کسي
نميپرسد اين امام زاده گمنامي که در زير اين مناره در خون خفته است ،کِي؟
چرا؟ چگونه و به تيغ کدام خليفهاي بشهادت رسيده است؟ چه ميانديشيده؟ چه
احساس ميکرده؟ چه ميخواسته است؟
و راهب ـ که اين انديشههاي دردناك او را در چنگ خويش گرفته بود و
ميگداخت ـ چشم در چشم پنجرههاي آرامگاه اين شهيد مجهول دوخته بود و
نگاهش سراسيمه ميان تصوير آويخته بر ديوار حرم و گور اين شهيد ميرفت و
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ميآمد و ميپرسيد و ،در اين حال ،ناگهان احساس کرد که چهره اين تصوير در
قاب گرفته بر ديوار درون حرم به چشمش آشنا ميآيد! بيشتر نگريست و بيشتر
نگريست و با شگفتي هراسناك اما شوقانگيزي ديد که اين تصوير...
اين تصوير ...تصوير خود او است!
آري ،روح من يك اسب است .اما دريغ که در اينجا که منم ،اسب تازي را
نيز به خراس ميبندند و با اسب گاري همزنجير ميکنند و درين جا که منم،
«ماندگاران» آزادند و «فراريان» در بند!
«خشمناکان بيخروش و بيفغان

tarikhema.org

دردمندان بيفغان و بيخروش

باز ما مانديم و شهر بيتپش

وآنچه کفتار است و گرگ و روبه است

گاه ميگويم فغاني بر کشم

باز ميبينم صدايم کوته است! »

 ...بگذريم.
عشق گاه جابجا ميشود و گاه سرد ميشود و گاه ميسوزاند .اما دوست
داشتن از جاي خويش ،از کنار دوست خويش ،برنميخيزد؛ سرد نميشود که
داغ نيست؛ نميسوزاند که سوزاننده نيست.
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عشق رو به جانب خود دارد .خودخواه است و «خودپا» و حسود ،و معشوق را
براي خويش ميپرستد و ميستايد اما دوست داشتن رو به جانب دوست دارد،
دوستخواه است و دوستپا و خود را براي دوست ميخواهد و او را براي او
دوست ميدارد و خود در ميانه نيست.
عشق ،اگر پاي عاشق در ميان نباشد ،نيست .اما در دوست داشتن ،جز دوست
داشتن و دوست ،سومي وجود ندارد .عشق به سرعت به کينه و انتقام بدل ميشود
و آن هنگامي است که عاشق خود را در ميانه نميبيند ،اما از دوست داشتن به آن

ميکند ،خود را در ميانه نميبيند ،به سرعت و به سادگي ،به فداکاري و ايثاري
شگفت و بيشائبه و بزرگ و پرشكوه و ابراهيموار بدل ميشود و در اين هنگام
است که خود را که ديگر نيست و ديگر نميتواند باشد ،در آينهاي که دوست
دارد لكهاي مينامد و دستور ميدهد ـ و واقعي و صميمي و از روي ايمان قطعي،
نه تعارف و ادا و اطوار؛ و اين ،هم از هنگام گفتنش و هم از سوز سخنش پيدا
است ـ که« :آن لكه را از روي آينه پاك کن! تا آينه که ديگر چهره مرا در خود
نخواهد ديد ،به عبث لكهاي بر سيمايش نماند و آينه صاف و زالل خاطر تو
لكهدار نباشد» .اما عشق ميگويد« :آه! آيا اين لكه را پس از من پاك خواهي
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کرد؟ آيا لكه ديگري بر آينه خواهد نشست؟ آيا ،ازين پس ،چهره آينه بيلك
خواهد گشت؟ نه ،نه ،نه! پس از من ،سراسر اين آينه را سياه کن .اين لك را بر
تمام صفحه آينه بگستران! جيوههاي آينه را همه بتراش تا تصويري بر آن نايستد.
آينه را خاكآلود کن و خاك عزا بر سرش بپاش تا نور خورشيد هم بر آن نتابد،
تا پس از من ندرخشد ،برق نزند .آه! چه ميگويم؟ آينه را بشكن! بشكن! ريز
کن!
فرزندم ،پس از من گريبانت را چاك زن ،موهايت را همواره آشفته دار.

مخواب .همواره گريه کن .همواره داغ مرا در سينهات تازه دار .از روي قبر من
برمخيز .بخانهات باز مگرد .زندگي را به خاطر مرگ من بر باد ده .روح من در
قبر شكنجه خواهد ديد اگر صداي خنده و خبر خوشبختي و آزادي تو را بشنود.
آه ،مرا در زير لحد با شادي خود شكنجه مكن!
همسرم! من که از بيماري خودم مُردم و جنازه بيدرد و بيحس مرا در آتش
سوزاندند ،نكند تو مرا فراموش کني ،پس از چندي به شهر برگردي ،قبرستان را
ترك کني و به خانه بازآيي ،زندگي را و آرامش را بي من دنبال کني ،آه که
خوشبختي تو پس از من چه بدبختي بزرگي براي من است! تو ،بايد در آن هنگام
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که جنازه مرده مرا آتش زدند ،خود را نيز ـ هرچند هنوز در آغازي ـ با شعلههاي
آتش من بسوزاني تا پس از من ،از تو جز خاکستري بر جاي نماند».
اما دوست داشتن ،با همه شور ايمان و نيازش ،دامن او را ميگيرد و به نيروي
اصرار و دستور و التماس ،بر بستر احتضار خويش ،از همسرش ميخواهد که:
همسرم! تو هنوز بيست سال ديگر ميتواني باشي و ميتواني دم زني ،احساس
کني ،بينديشي ،زندگي کني ،دوست بداري ،عشق بورزي ،همسري ،همگامي،
همسخني ،همروحي ،خويشاوندي ،چشمه انسي ،سايه سردي ،بوستان معطري

و ييالق و کوه و رودخانه لذت بري .بيست پاييز را به تأملهاي عميق ،به احساس
کردنهاي ريشهدار ،به خواندن ،به فكر کردن ،به دوست داشتن ،به عشق
ورزيدن ،به غم خوردن ،به مزمزه کردن خاطره بپردازي.
بيست زمستان ديگر را بر پشت پنجرهها بنشيني و فرود آمدن خاموش و سبك
برفها را و هياهوي ناز انگشتان بارانها را و شالق بادها بر اندام عريان درختها را و
ناله بادها را در زير شيروانيها بشنوي ،ببيني؛ شبهاي سياه و دراز و پرحوصله
زمستانها ،درهاي اطاقت را ببندي و پردهها را بيفكني و کنار بخاري داغ و
مطبوع بنشيني و چشم بر بازي تند و زيبا و مرموز شعلههاي بيقرار و پرنشاط
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آتش ـ که با دل تو سخن ميگويند ـ بدوزي و ساعتها به تماشاي آن بنشيني و
نگاهت را از رقص جادويي آن بر نگيري و ،در آن حال ،مرغان وحشي خيالت را
بيرون فرستي و پرواز دهي و بسوي خاطرات خوشرنگ و معطر گذشتهها و
آرزوهاي هوسناك و چشم براه آيندههايت براني تا بروند و بگردند و هر لحظه
پيامهاي شيرين و خبرهاي شورانگيز برايت ارمغان آرند و لبخندهاي نرم خاطره
رنگ و پرشهد و پرکيف لبانت را ،در سايه رقاص آتش ،بشكافند و سينه آن دو
مار خوشخط و خال را که در آغوش هم به خواب رفتهاند ،از خوابهاي خوش و

گذر ندهي که مرا خواهي رنجاند و روح مرا ـ که از عمق تاريكي مرگبار و
سنگين و خاموش قبرستان ،چهره تو را در پرتو لرزان آتش مينگرد و رقص
سايهها را بر گيسوان و پيشاني و سينه و اندام و جامه تو به لذت تماشا ميکند ـ
اگر ببيند که ،در آن حال که خاموش در کنار بخاري نشستهاي و ،گرم تجديد
خاطرهها و پرورش آرزوها ،بازي شعلهها را مينگري و گاهگاه ،آمدن خاطرهاي
يا آرزويي سخت شيرين و لذتبخش قلقلك ميدهد و سرت را به يك سو کج
کني و شانهات را به سوي ديگر و خندهاي نئشهآور و غليظ لبانت را که به سختي
مقاومت ميکنند بر تمام نيمه صورتت پهن ميگستراند و نميدانم آن خاطره يا
آرزو چيست که ،در عين حال ،چشمانت را از خجالت لطيفي نرم بر هم مينهي و
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چهرهات از شرم شيريني تافته ميشود و همچون آتش گل مياندازد و ناگهان
بيهوده از جا برميخيزي و باز بيدرنگ مينشيني و باز مرغي از آن مرغان که به
سرزمينهاي گذشته يا آينده فرستاده بودي ،ارمغاني تازه ميآورد و قصهاي ديگر
ساز ميکند و باز لبخندي لطيف ـ همچون شكفتن يك گل در برابر آفتاب يا
تپش ناگهاني سينه يك بچه مار يا موج نرمي بر چهره معصوم آب ـ آرامش
لبهايت را برميآشوبد و من که ميبينم تو غرق قصههاي شيريني و آرزوهاي
رنگين نوازشت ميکنند و خاطرههاي زيبا و خوش عطر قلقلكت ميدهند،

ميبيند و غرق لذت و خوشبختي ،چشمان من در حدقههاي گود و خالي از چشم
و پر از خاك ،در قعر ظلمت گور ،برق ميزند و جمجمهام ،از شوق ،بر سقف
لحد ميخورد و دلم که پوسيده است و سينهام قفسي خالي است که مرغش مرده
باشد ،اما دندههاي قفس استخواني سينهام ،از شيريني و نشاط لحظههاي تو ،از هم
باز ميشوند و اگر در سكوت سنگين و سياه و آرام قبرستان باشي ،صداي
استخوانهاي اسكلتي را به خوبي خواهي شنيد.
آري ،اگر در اين حال روح من ببيند که ناگهان مرغي غمگين در آمد و
قصهاي آغاز کرد که تو ابروهايت را همانند هنگامي که ،در برابر يك واقعه
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ناگهاني و شگفت قرار ميگيرند ،باال بردي و چشمانت را که همچنان بر آتش
دوختهاي خيره کردي و برق غمي حسرتآلود از آن جست ،و قطرههاي افسوس
مذابي رقص آتش را در نگاهت تار و لرزان ساخت و ردپاهاي اندوهي عميق بر
پيشانيت نشست و لبانت پژمرد و سرت بر روي شانههايت فرو نشست و دو دستت
بر روي زانوهايت افتاد و من سايه سنگين حسرتي تلخ را بر چهرهات ديدم و
دانستم که اين مرغ قصهاي از من حكايت ميکند و بر غمكده تنهاي من گذر
کرده است ،اين گورستان وسيعي که ـ همچون دنيا ،در کنار هزاران همسايه و

ميآورم که ديگر هر دو برايم همرنگ است ـ سخت پريشان ميشوم و درد بر
اندام استخوانيم پنجه ميزند و تو نميداني که ،در اين حال ،کسي که حلقومي
براي فرياد کشيدن ندارد ،دلي براي طغيان کردن ندارد ،زباني براي گفتن ندارد و
پايي براي رفتن ندارد ،انگشتي براي نوشتن ندارد ،عاجز عاجز عاجز است و،
سراسر ،تبديل شده است به اسكلتي از عجز ،شده است مجموعه استخوانييي از
عجز؛ سينهاش ،اندامش ،سرش ،قفسي است که در آن جز بادهاي وحشي وحشت
نيست و باد در آن نيز نميماند و جز خاك و باد و استخوان ،چيزي نيست ...

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

145

tarikhema.org

هموطن ،تنها و ساکت و غريب و بيآشنا ،شبهايي را و روزهايي را به سر

PDF.tarikhema.org

دوست داشتن از عشق برتر است

تو نميداني ،تو نميداني اي چشمه سرشار و جوشنده حيات ،اي سراپا روح
مملو از زندگي و جواني و شور و نشاط! اي که ميخواستي مرا در آن دنيا ،در
دنياي حرکت و فرياد و گفتن و گوش دادن و خشمگين بودن و رفتن و مهر
ورزيدن و تپيدن و انتظار کشيدن و عصيان کردن و بيتابي و خنده و گريه و
آرزو و خاطره و دم زدن و قدم زدن و دوري و گريز و نزديكي و پرهيز و تب و
تاب و بيم و اميد ...ـ که اکنون همگي در کنارم ،در ميان کفنم ،با من مدفون
شدهاند ـ زندگي بخشي و زنده بودن بياموزي و بهشتي را که مادر ناشايستمان

آري؛ آري تو اي مملو از بودن و توانستن و حس کردن و تپيدن و اي پر از
زندگي ،اي سرشار از بودن! تو نميداني ،که براي اين دوست تو ـ که اکنون جز
يك قفس استخوانييي که پر از هوا است نيست و بر روي سينه پوك و خاليش
سنگ سنگين و بيرحم لحد را نهادهاند ...ـ درد کشيدن چه سخت است!
براي کسي که ناله نيز نميتواند ،که حلقوم فرياد ندارد ،قلب عصيان ندارد ـ
چه ميگويم؟ ـ حتي نميتواند بلرزد ،اخم کند ،نميتواند در اين خلوت مرگبار
تنهايي ،حتي بر پيشانيش مشت بزند ،نميتواند تحمل کند ،نميتواند ...بگريد...

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

141

tarikhema.org
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نميداني براي يك اسكلت درد کشيدن چگونه سخت است! تا کجا سخت
است!
نميداني گريستن ،براي کسي که حدقه چشمش جز دو حفره عميق و بزرگ
پر خاك نيست ،چه رنجآور است! چه ميگويم؟ رنج؟ درد؟ سخت؟ اين کلمات
از آنِ زندهها است ،از آن دنياي پر از توانستن ،پر از بودن و پر از زندگي کردن
است .اينجا هيچ کلمهاي ياراي حرفي ندارد ،هيچ کلمهاي ،هيچ زباني کاري از
دستش ساخته نيست .چه بگويم؟ جز همين اندازه که مرا مرنجان ،در اينجا

برابر آتش ،آنگاه که تنها چشم بر شعلههاي پرنشاط و بازيگر آتش دوختهاي و
مرغان خيالت بر گرد سرت در پروازند و يكايك برايت قصهاي ساز کردهاند،
ناگهان ،لبان سيرآب و چشمان براق و چهره شاداب و جوان وسرشار از زندگيت
از قصهاي تلخ بپژمرد .من ،از اينجا ،نبايد جز قلقلك پياپي خاطرههاي شيرين و
آرزوهاي وسوسهانگيز آميخته با شرم و شوق و نوازش ،در تو حالتي ديگر ببينم.
مرا در اينجا ،در اين تنهايي جاويد و ساکتم ،آرام بگذار! تو بيست سال ديگر بي
من ،بايد دست در آغوش لحظات سرشار از بودن و زندگي کردن؛ باشي و
زندگي کني ،باشي و زندگي کني ...باشي و زندگي کني...
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مرنجان ،در اينجا من همواره نگران توام ،جز به اين نميانديشم که نكند که در
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آري ،باشي و زندگي کني ...که دوست داشتن از عشق برتر است و من،
هرگز ،خود را تا سطح بلندترين قله عشقهاي بلند ،پايين نخواهم آورد.
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پروفسور لويي ماسينيون ) (louis Massignonاستاد بزرگوار و نابغه من ـ
که خيلي چيزها از او دارم و در ساختمان من دست داشته است ـ عمر علمي

زندگي اين سه شخصيت بزرگ تاريخ اسالم معروف است« .منحني شخصي
زندگي حالج» 3و نيز «سلمان پاك» 5او را ترجمه کردهام ،ولي« ،مجموعه
اطالعات و اسناد درباره فاطمه» را ـ که ميبايست پس از مرگش انتشار يابد ـ
هنوز کسي دست به ترجمهاش نزده است و من نيز فعالً بر آن نيستم و معلوم

. Etude sur courbe personnelle d’une vie; le cas des Hallag martyr mystique de
5

3

l’Islam
 .سلمان پاك  .نخستين شكوفه هاي معنويت اسالم ايران .با دو مقدم از من استاد بدوي و شرح حالي از

کربن ،چاپ طوس 3111
Salman pak et les pr mices sprituelles de l;Islam Iranian, Paris, 3311
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خويش را همه بر سر تحقيق درباره حالج ،سلمان و فاطمه گذراند و آثار او در
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نيست اين کار الزم کي صورت گيرد و چهره فاطمه ،همچون سيماي علي ،در
چشم شيعيان ـ گرچه هر دو را تا حد پرستش ميستايند ـ مجهول است ،شناخته
گردد.
من در سالهاي  3346تا  3345با وي ،که سرگرم تدوين تحقيقات خود درباره
شخصيت سياسي ،اخالقي و روحي حضرت فاطمه بود ،همكاري حقيري داشتم
و ،او را در جمعآوري و خواندن و ترجمه کردن و سنجيدن آثار فارسي
(بهخصوص در لهجههاي مختلف) مربوط به اين کار کمك ميکردم و اين دو

بزرگ با مردي بزرگ همگام و همكار بودم و بيش از همه آنچه مرا سخت لذت
ميداد و زندگي را برايم معنيدار و ارجمند و عزيز ميساخت تماس و آشنايي با
روحي بزرگ و گرامي و زيبا و نابغه و دانشمند بود .وي مجموعهاي از
درخشانترين زيباييهاي ممكن در وجود يك مرد ،در سيماي يك انسان و در
روح يك عالم بود.
در سراسر عمرم از اين پيرمرد هفتاد و نه ساله فرانسوي زيباتر نديدهام ،نه تنها
زيبايي معنوي و روحي و اخالقي و فكري ،که زيبايي محسوس نيز در او چنان
متجلي و قوي بود که هر چهره زيبا را در پاريس ،پس از ديدار او ،زشت و سرد
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

144

tarikhema.org

سال يكي از اوقات پرافتخار و فراموشنشدني حيات من است که در کاري
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و بيمعني عروسكي مييافتم .برق سپيد موهاي کوتاهش ـ که گاه اندکي بر
پشت گوشهايش جمع ميشد ـ جالي سپيده دمي خدايي داشت و به او شكوه و
قداستي خارقالعاده ميبخشيد که به زحمت ميتوانستم نگاهم را از چنگ جاذبه
جادويي آن رها کنم و خود را بازيابم .چهره استخوانيش را گويي از تصميم و
اراده ناب ساخته بودند .بيني نسبتاً بزرگش بيننده را نميگذاشت که نگاهش بر او
به راحتي مسلط گردد و او را «مردي خوب ،دوست داشتني و متوسط و
تسخيرپذير» تلقي کند و نشان ميداد که با مردهايي صاحب بيني جمجمهاي بسيار

نديدم لحظهاي بر يك نقطه يا يك جهت خيره ماند .همچون دو گنجشك
بيتاب ،در دو قفس ميپريدند و ميچرخيدند و هيچگاه نميتوانستي بفهمي که
به کجا مينگرند .من اين تيپ چشمها را از آن کساني ميدانم که سخت باهوشند
اما عميق نيستند .ولي چنين قضاوتي را درباره وي جرأت ندارم ،گرچه قلباً
معتقدم که تا حدي چنين بود ،نه اينكه عميق نباشد ،بلكه ،هوشش از عمقش
بيشتر و درخشندهتر مينمود.
چنان دائم غرق در انديشه بود که هر کسي ميپنداشت که وي هيچ چيزي را
درست نميبيند و همينطور هم بود .يك روز که براي کلمه  fareدنبال يك
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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تمثيل يا نمونه ميگشت ،دانشجويي گفت« :برج ايفل که رويش چراغ گردان
راهنما براي هدايت هواپيما گذاشتهاند» و او با تعجب پرسيد که مگر روي ايفل
چراغ گذاشتهاند؟ در صورتيكه چندين سال بود که اين چراغ بر آن برج 116
متري ميگشت و هر شب از  3تا  ،35در هر دقيقه يكدوبار ،نورافكنش همه
اطاقهاي شهر را تاريك و روشن ميکرد و او ،نه ديده بود نه شنيده بود! اما در
آثارش ،مثالً در سخن زيبا و عجيب و هوشيارانهاي که درباره باغهاي اسالمي و
مقايسه آن با باغهاي اروپايي دارد چنان نقاش است و دقيق که گويي

نميآورد و در هيچ نقطهاي نميايستاد ـ همچون دقيقترين دوربينهاي عكاسي،
ظريفترين خطوط و لطيفترين اختالفات را در رنگها و تصويرها و حالتها،
با قلم اعجازش تصوير ميکرد و چيزهايي ميديد که حتي چشمهاي يك نقاش
بزرگ حرفهاي نيز از ديدن آنها عاجز بود و از کساني که اشتغال خيال و
استغراق عميق و دائمي فكر ،حواس نگاهشان را هرگز پرت نميکند و «ديد
زن»هاي حرفهاياند ،دقيقتر ميديد و معلوم بود که او هرچه را دلش بخواهد
ميبيند و بيهوده چشمش را ـ مثل توريستها ،ولگردها ،بچههاي ريشدار و بيريش
و اغلب آدمهايي که فقط چشمشان کار ميکند و به هر که و هر چه چشم
ميدوزند و خيره ميشوند و ساعتها کنار خيابان به چشمچراني پرسه ميزنند و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کنار هر ويتريني به تماشا ميايستند و هميشه «از آنچه ديدهاند» حرف ميزنند ـ
براي ديدن هرچيزي و کسي تلف نميکرد ،غالباً نميديد اما ،هر وقت
ميخواست ببيند ،تا سر حد اعجاز ،دقيق و ظريف و زيبا و کامل و عميق و
شيرين ميديد.
مردي سخت تند بود و عصبي ،و زود جرقه ميشد ،از زيبايي چنان به هيجان
ميآمد که بيطاقت ميکشت و بر خود ميپيچيد و به همان اندازه نيز ،از زشتي،
و چنانكه همه روحهايي اينچنين اينچنيناند ،از مبالغه بدور نبود ،هر چيزي را يا

نگاههاي او در آنچه ميبيند دخالت ميکنند .اما چنين نبود .او پنهانيها و
نامرييها را نيز ميديد .تعبيرهايش خاص خودش بود و هر کس آنرا تشخيص
ميداد .در حرف زدن ،نه تنها دانشش ،که روحش نيز نمايان بود و در طنين
سخنش و جوهر صدايش «خوب بودنِ» عزيز و «پاك بودنِ» انساني او آشكارا
احساس ميشد.
عمق و زيبايي در سخنش توأم بود .مثالً درباره سلمان که سخت دوستش
ميداشت ،ميگفت« :اين زاده پاك اهورايي که از پيشاني بازش ـ که سر به
سجده اهلل نهاده بود ـ روشنايي آتش اهورا مزدا ساطع بود ...و گور متواضع و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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زيباتر از آنچه هست و يا زشتتر از آنچه هست ميديد .ديگران ميپنداشتند که
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افتادهاش هم اکنون ،در سايه ايوان افراشته مدائن ،بر روي زانوان شكستهاش فرو
نشسته است و از معنويت شكسته «سلمان» ،در برابر سلطنت افراشته کسري،
حكايت ميکند...
...باغهاي اسالمي ،بينندهاي را که پا به اندرون ميگذارد بيدرنگ ،به سوي
قلب خويش ،وسط باغ« ،ميکشاند» .هر که وارد ميشود ،بيتأمل ،راهي را که به
مرکز باغ ميرسد پيش ميگيرد .آنجا که حوض آبي است و فوارههايي و سايبان
زيبايي از گلها و تاکها ...اما باغهاي اروپا ،تازه وارد را در پيرامون خود ،گرداگرد
ميشود»...
چه لحظه پاك و پرشرم و هيجانآوري بود! وقتي اين کشف زيبا و ظريف
خود را ،با حال و شور خاص خويش تشريح ميکرد ،من چنان مجذوب آن شده
بودم که احساس نميکردم چه «وضعي» دارم ،ولي ،گويا چنان حالتم غيرعادي
شده بود که استاد را به کنجكاوي آورد و ناگهان ديدم در من خيره شده است و
با همه اعضاء صورت و سر و گردن و اطوارش ،از من ميپرسد که...:؟
من که ناگهان در برابر چنين سئوال غيرمنتظري قرار گرفتم ،و بهخصوص از
خالل سخن او چيزي را ميديدم که از گفتن آن در آنجا و بهخصوص به وي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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شرم داشتم ،کمي مردد ماندم و شانه شانهاي کردم و هيچ نگفتم و ،با لحني که
معني آنرا زود دريافت ،گفتم که :هيچ! رهايم نكرد و بيشتر چسبيد و من ،با
شرمندگي و عذرخواهي ،گفتم« :اين نظريه بيشتر ازين که ميگوييد معني ندارد؟
» با شگفتي و کنجكاوي عجوالنهاي پرسيد« :چه معنايي؟ » باز کمي صبر کردم
و گفتم« :اختالف ميان باغهاي ما و باغهاي شما از اختالف حالت و صفت
ديگري حكايت نميکند؟»
با هيجان شديدي که نشان ميداد که حس کرده است چه ميخواهم بگويم،

ديگر نتوانستم حرف بزنم و فقط او را ،با انتظار شرمگيني ،نگاه ميکردم و او،
به همان اندازه که حالت سئوالش را از دست ميداد ،حالت هيجان و احساسش
شديدتر ميشد و ميفهميد که چه و چهها ميخواهم بگويم.
پيرمرد! چه قدر مقدس و عالي و شرافتمند و انسان بود! چه حساسيتي شگفت
در اين مسائل داشت .جلو من آمد ،دستش را به کناره صندلي من گذاشت و
کمي به روي من خم شد و لحظاتي در من خيره گشت ،اما مرا نمينگريست،
لبهايش ميلرزيد .کمي لبخند داشت ،اما تلخ و مهربان و مرتعش ،ولي
چشمهايش از غم لبريز شده بود و نگاهش را ،در همان حال ،از پنجره بيرون
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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فرستاد و مدتي غرق شد ،غرق بود و من نميدانستم چه حالي داشتم! گذشت.
نميتوانم وصف کنم که چگونه گذشت و ديدم که سرش را برگرداند؛ دستش
را از دسته صندلي من برداشت و ،در حاليكه گويي با زحمت قامتش را راست
ميکند ،گفت و با چه لحني! گفت« :بله ،همينطور است ،حقيقت است! عالي!
عالي! اما دردناك! آري ،دردناك!» و بعد ،با لحن پدرانه و مهربان و
تشويقآميزي ،گفت« :اما ،آقاي ...تا چه اندازه ميفهمي که چه ميگويي؟» لبخند
ساکت و محجوبي زدم و سري تكان دادم که يعني :نميدانم .بعد ،دردناکانه به

بود و احساس ميکردم نقطه دوردست و مبهمي را در عمق خيالش مينگرد،
گفت« :نه ،کشف تو از کشف من هوشيارانهتر و عاليتر است ،اما تو نميداني.
تراژدي بسيار غمانگيزتر و زشتتر از آن است که تو ميانديشي .تو که
نميبيني»...
با چه حالي اين کلمات از جانش برميآمد! پيرمرد دستهايش ميلرزيد.
صورت زرد و شكسته ،اما استخواني و مردانهاش ،از غم برافروخته شده بود ...ياد
نامردمي و پس زدنهاي رندانه ياران و همكارانش که در پس کتاب و علم ،خود
را از دردسرهاي آزادي و انسانيت ،آبرومندانه مخفي کردهاند و او را در اواخر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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من خيره شد و با چشماني که به من دوخته بود و پرده اندوهي غليظ آنرا پوشانده
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عمرش تنها گذاشتند ،درونش را مشتعل کرده بود و قلبش را که هميشه از زيبايي
و ايمان موج ميزد ،ميگداخت.
من در حضور او ،خود را در برابر يك روح بزرگ و يك انسان فراتر و يك
خوبي مطلق و متعالي و يك انسان نفيس و بسيار کمياب مييافتم .هميشه در او
که مينگريستم و غرق غرور و توفيق و لذت پاك و بلند و عزيزي ميشدم ،در
دلم ،در همان اوج گرماي يافتن او ـ که جذب حضور بزرگ و سنگين و لبريزي
بودم ـ صدها حيف و کاش بر قلبم نيش ميزد و ميگزيد.

دانشگاه سوربن به آن سرشاري و آوازه ،مثل ماسينيون خيلي نبود .گورويچ،
شوارتز ،سارتر ،هانري لوفور ،کوکتو ،از چهرههاي پرافتخار فرانسه بودند و ،جز
کوکتو ،ديگران را همه از نزديك ميشناختم .بهخصوص لوفور و باالخص
گورويچ را که شاگرد او بودم و پنج سال تمام در همه درسهايش حضور داشتم و
با افكار پيچيده او ـ که همه را به فغان آورده بود ـ آشنايي دقيق و کاملي داشتم.
همه مرا گورويچشناس ميناميدند .در کالس جامعهشناسي ،بچهها مرا از مريدان
و خواص گورويچ و شيفتگان و نزديكان فكري او ميخواندند .هر وقت به من
ميرسيدند ،به شوخي به گورويچ متلك ميگفتند؛ اصطالحات و تعبيرات و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ژستهاي خاص او را تقليد ميکردند ...اين يهودي کمونيست سابق فراري روس!
که زندگيش به افسانه شبيه بود .با لنين و تروتسكي همكار و همرزم بود و بعد با
استالين در افتاد و بعد ،بيست سال در اروپا و آمريكا از دست فاشيستها ـ که براي
سرش جايزه تعيين کرده بودند ـ فراري بود و نيز از دست کمونيستهاي استاليني!
گورويچ نابغه جامعهشناسي دنيا بود ...اما ماسينيون چيز ديگري بود! گورويچ
تنها احساس نبوغ و عظمت فكري و علمي به آدم ميداد اما ماسينيون ،گرچه
بزرگترين اسالمشناس و شرقشناس جهان معاصر بود ،اما ،زيبايي روح و جالل
علمي و فكريش.
من گورويچ را تعظيم ميکردم اما ماسينيون را تقديس .لوفور ،سارتر،
گورويچ مغزم را پر ميکردند ،عقلم را سير ميکردند ،مرا انديشيدن ميآموختند.
ژان کوکتو اعجاب مرا بر ميانگيخت و همواره با شگفتي خيرهاي به او
ميانديشيدم .اين روح چند بعدي رنگارنگ! اما ماسينيون را «دوست ميداشتم»،
به او ارادت ميورزيدم ،روحم را سيراب ميکرد ،قلبم را پر ميکرد .از او ،بيش
از علم و پيش از فكر ،خوب بودن را ،در سطح بسيار متعالي و مرتفعي،
ميشناختم.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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انسانيت و احساس ظريف و پرجذبه او بيشتر در نزديكانش اثر ميگذاشت تا نبوغ
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خوب بودن! کلمه هيجانآوري نيست ،خوبي ،در فارسي ،شكوه و عظمت
خارقالعاده ندارد ،با متوسط بودن و بيبو و خاصيت بودن هم صف است .خوب
بودن ،در نظر ما ،يعني بد نبودن! و اين معني مبتذلي است! آدم خوب! به چه
کساني ميگوييم؟ به آدمهايي که فقط به درد دامادي ميخورند و تشكيل
خانواده و سر و ساماني شسته رفته و راحت و نقلي .کسي که هم به حرف طبيعت
ميکند و هم به حرف همه آدمها .آدم خوب ،يعني کسيکه هيچکس از او بدش
نميآيد! يعني چه!

مردم و «روزمرگي» ،با عاليترين زيبا بودنها يكي ميشود ،در هم ميآميزد و بعد،
در آن جا ـ آنجا که دست کوتاه بلندترين احساسها هم به زحمت به آستانه آن
ميرسد ـ در آن قله بلند عاليترين معراجهاي روحهاي «خارقالعاده» ،خوبيها از
عاليترين زيباييها نيز زيباتر ميشوند .چنانكه زيباييها نيز در آنجا از
آسمانيترين و مقدسترين خوبيها نيز خوبتر ميشوند! دنياي ديگري است؛
چيزهاي ديگري است؛ رنگها ،آتشها ،روشناييها و حالتها و نيازها و دردها و
تشنگيها و عشقها و دوستيها و پيوندها و احساسها و تصويرها و تپيدنها و
ايمانها...ي ديگري است .پاي هيچ تعبيري بدان گامي بر نتواند داشت و دست
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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هيچ زباني بر دامن بلندش چنگ نتواند زد .بايد روزگار يكي نغز بازي کند ،به
قول شاعر ،گرچه شعرش خيلي تكراري است ،اما معنياش در اين جايي که من
از آن سخن ميگويم چيز ديگري است! اين از آن حرفهايي است که مفهومش
ساده و تكراري است اما مصداقش به جالل و شگفتي و زيبايي يك معجزه است:
«يكي نغز بازي کند روزگار

که بنشاندت پيش آموزگار».

نه آموزگاري که شاعر ميفرمايد .کسي که به آدم «معلومات» ميآموزد!
معلومات را که از هر «با معلوماتي» ميتوان آموخت؛ حتي از يك کتاب 35

روحي مينشاندت که احساس ميکني يك «حادثه» است! حادثهاي که
ميتوانست اتفاق نيفتد .ممكن بود هرگز پيش نيايد و تا آخر عمر هم متوجه
نشوي که چنين چيزهايي ،چنين اوجها و رنگها و گرماها و جلوهها و پروازها و
تكانهايي هم در دنيا هست .در همان راهي که در آن متولد شدهاي ،همينجور
بروي و بروي و بروي تا پير شوي و بعد هم همچون گاو مثنوي در بغداد« ،فوت
کني»! آه اگر در زندگي ماسينيون را نميشناختم! احساس ميکنم که اگر اين
حادثه بزرگ در عمرم رخ نميداد ،تا آخر عمر از چه چيزها بيخبر ميماندم!
آنچه را از او گرفتم ـ اگر او نميبود و يا من با او نميبودم ـ از چه کساني
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توماني .اما ،روزگار وقتي دست به يك بازي نغز ميزند که ،ناگهان ،در برابر
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ميتوانستم بگيرم؟ از چه کتابهايي ميتوانستم بياموزم؟ مگر طعم خاص يك
انسان خوشطعم ،مگر بوي مستکننده و گيجکننده و نشئهآور يك روح تند و
لطيف و معطر ،مگر مزه غريب و عجيب يك لحنِ ...بامزه (! کلمات را ببين که
چه بدبخت و فقيرند!) ،مگر رنگ خيرهکننده و مرموز و حيرتآور يك احساس
خوشرنگ ،مگر گرماي نوازشگر و لذتبخش يك قلب مشتعل از آتشها،
حريقها ،آتشفشانهاي مجهول و اسرارآميزي که از غيب درون ،ماوراءالطبيعه
دل ،در روح ميگيرند ،و مگر زيباييها و خوبيهاي يك انسان خوب زيبا ،مگر

يك انديشه پرجالل و ظرافت يك خيال ظريف و لحظات معجزآساي يك
مهرباني زالل و لطيف ،مهربانييي به لطافت روح عريان معصومترين و زيباترين و
جوانترين فرشته ،پري ،به لطافت ذات خدايان موهومي که در معبد خيال اساطير
فراموششدهترين گذشتههايي که از آن جز سايههاي ناپيدا و يا نسيمي نامحسوس
حس نميکنيم ـ چه ميگويم؟ ـ مگر اينها را در کتابها نوشتهاند؟ در رشتههاي
علوم تدريس ميکنند؟ مگر در آزمايشگاهها به تجربه مييابند؟ مگر با تفكر و
هوش و نبوغ و استعداد ميتوان شناخت؟ مگر اين راههاي مجهول و صعب را،
بيراهبريِ سالكي که از راه و رسم منزلها خبر دارد ،ميتوان پيمود؟
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نفاست و قيمت يك روح نفيس و قيمتي ،مگر عظمتهاي يك فهم عظيم ،جالل
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بايد حادثهاي ناگهان دست خوشبختي را بگيرد و پيش انساني اينچنين بنشاند
تا ببيني ،لمس کني ،حس کني .اينها را از وجود او ،ديدار او ،صحبت او ،آشنايي
او ،لبخند او ،نگاه او ،رفتار او ،سخن او ،سكوت او ،زيستن او ،بودن او و حتي ياد
او و بياد آوردن او و احساس حضور او ،بيرون کشي ،الهام گيري ،استخراج کني،
بچشي ،بمكي ،بمزي ،ببويي ،بشنوي ،ببيني .بايد نزديكش بنشيني و به او دل دهي
و در او حلول کني و در او غرق شوي و رامش شوي ،آغوش احساسات را،
آغوش روحت را ،لبان قلبت را ،دهان فهمت را در او بگشايي به روي او باز کني

مقاومت ،راهها و درها و پنجرهها و حتي ريزترين روزنههايي را ـ که به درون
پرمعجز و پرکرامات و پرعجايب و پراسرار او باز ميشوند ـ پيدا کني و خود را،
همه خود را ،همه ابعاد ،همه خواستها ،همه تشنگيها ،همه فهمها ،حسها،
دركها ،بلعيدنها ،مكيدنها ،گرفتنها ،همهات را در مسير اين رهگذرها،
دريچهها ،روزنهها قرار دهي و بنشيني و صبر کني و بعد ببيني ،بيابي و حس کني
که اُووو...ه! چه چشمههاي رنگارنگ و شگفت و اسرارآميز و خارقالعادهاي در
تو جوش ميکند و جاري ميشود ،جاري ميشود و جاري ميشود؛ سرازير
ميشود و کمکم احساس ميکني ،و با چه لذت عجيبي که در وصف نميگنجد
احساس ميکني ،که داري از همه چيزهايي که در اين دنيا نيست ،هيچ جا نيست،
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اصالً نيست ،پر ميشوي و پر ميشوي و پر ميشوي ،و صداي ريزش اين
جريانهاي اعجازآميز غيبي را ،در درون خود ،اگر بدان گوش دهي ،دل بندي،
خاموش باشي ،سرت را به درون خودت خم کني و گوشت را بر روي قلبت به
نرمي بفشري ،به روشني و صراحت ،بلند بلند ميشنوي .چه حالتي ،چه
موسيقييي دارد اين صداها! صداي ريزش رودها و نهرها و چشمهسارهاي
مرموز؛ نمنم بارانها و صاعقهها و تندرها و سيلها و هياهوي آبشارها و سپس،
رويش بهشت در کوير خلوت و سوخته دل.

پنجرههايي به بيرون از اين عالم گشودهاي و با اقيانوسها و بارانها و
چشمهسارهاي عالم ديگر ارتباط يافتهاي و هزاران کاريز از اعماق درونت جوش
کرده است و رودهاي غيب در پنهانيترين دهليزهاي روحت سر باز کرده است و
داري لبريز ميشوي و داري سرشار ميشوي و داري سر ميروي و ...چه ميدانم
چه بگويم؟!
خدايا! تو را چگونه سپاس بگزارم؟ چگونه؟ اکنون ماسينيون مرده است و من،
در گوشه قبرستاني از شرق ،تنها ماندهام و در ميان موجوداتي ـ که درست به
انسان شباهت دارند ـ زندگي ميکنم .احساس شگفتي است! گاه با خود
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احساس ميکني که گويي ،از زير اين آسمان سرپوشيده و بسته و خفقانآور،
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ميانديشم که شاگردي ماسينيون و آشنايي با او در زندگي من تصادفي بود.
تصادف؟ ! يعني ممكن بود که اتفاق نيفتد؟ ممكن بود من بميرم و هرگز چنو
مردي را که به يك اعجاز ميمانست نبينم؟ چه وحشتآور است تصور آنكه
ممكن بود چنين حادثهاي پيش نيايد .تصور زندگي من ،بيآشنايي با او ،تصور
من بي او! چه روح فقير و دل کوچك و مغز عادي و نگاه احمقي ميداشتم! از
احتمال شباهتم با آنها که هرگز او را و يا ـ اگر باشد ـ کسي چون او را
نشناختهاند ،بر خود ميلرزم .من او را همچنان احساس ميکنم که دکتر بليبرگ

قلب طبيعي .قلب مصنوعي همان مشت خونيني بود که بيش از يك «تلمبه» هنري
نداشت.
چه نعمتهاي بزرگ در زندگي داشتهام ،بيهوده کفران نعمت ميکنم.
هيچکس به برخورداري من از زندگي نبوده است .روحهاي غيرعادي و عظيم و
زيبا و سوزنده و سازندهاي که روزگار چندي مرا ،بر سر راهشان ،کنارشان،
نشانده است! اين روحها در کالبد من حلول کردهاند و حضور آنها همه را در
درون خويش ،هماکنون ،به روشني احساس ميکنم ،هماره با آنها زندهام و
زندگي ميکنم .در من حضور دارند ،هرگز در زندگي غم جداييشان را ،رنج
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آن سياهپوست فقيد را .براستي اين قلب او است که در سينه من ميتپد .اما يك

PDF.tarikhema.org

معبودهاي من

سفرشان و دوريشان و مصيبت مرگشان را نخواهم داشت و چه سعادتي است که
کسي زندگي کند و يقين بداند که عزيزانش تا مرگ با او زنده خواهند بود،
هميشه با او خواهند بود.
پدرم ،نخستين سازنده ابعاد نخستينِ روحم! کسي که ،براي اولين بار ،هم هنر
فكر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را؛ طعم آزادي ،شرف،
پاکدامني ،مناعت ،عفت روح و استواري و ايمان و استقالل دل را ،بيدرنگ،
پس از آنكه مادر از شيرم گرفت ،به کامم ريخت؛ نخستينبار مرا با کتابهايش

کتابهايش ،آشنا شدم و مأنوس .من در کتابخانه او ـ که همه زندگي و خانواده
او است ـ بزرگ شدم و پروردم .اين بود که به هر کالسي که وارد ميشدم« ،صد
درس» از همكالسانم و «نود و نه درس» از غالب معلمانم جلو بودم .او بسيار
چيزهايي را که بايد ،بعدها ،در بزرگي و در طول تجربيات و کشمكشها و
کوششهاي مداوم و ساليان عمر آموخت ،در همان کودکي و آغاز زندگي
نوجوانيم ،ساده و رايگان ،به من هديه داد .کتابخانه پدرم اکنون دنياي پرخاطره و
عزيز من است ،يكايك کتابهايش ،حتي جلدهايش با من سابقه دارند ،من اين
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رفيق کرد .من از کودکي و از سالهاي نخستين دبستان با رفقاي پدرم:
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اطاق خوب و مقدس را که مجموعه گذشته دور و نازنين و خوب من است بسيار
دوست ميدارم.
چه دنياي بزرگ و کوچك و پرحرف و ساکت و متواضع و مغرور و پربها و
ارزان قيمت و خوبي! راضيم ،خيلي راضيم .پدرم و کتابخانهاش و دو هزار
دوست خاموشش و من ،تنها وارث ميراثهاي اجدادم ،اين مردان خوب ،پاسداران
فضيلتهاي بزرگ و عزيز ،پادشاهان کشور فقر و شرف ،مردان دانش و مناعت
و بزرگواري و ايمان روح ،و ناآلوده به پول و زور و پستيهاي بسياري که همهجا

مردان سخن بودند و به عمر خويش مدح کس نگفتند و «کلمه» را که از آن خدا
است در پاي خوکان نريختند.
و بعد ...ابوالحسن خان فروغي ،برادر ذکاءالملك فروغي نخستوزير و
نويسنده «سير حكمت در اروپا» و «حكمت سقراط بقلم افالطون» و ...او بود که،
براي نخستين بار ،به من آموخت که انسان ،يك روحِ پرورده و ورزيده انسان ،تا
کجاها ميتواند رشد کند ،تا چه اندازه ميتواند بزرگ باشد ،و «بشود»! اين درس
کوچكي نبود! چه روحهاي بسياري را ديدهام که پوسيدهاند و کوچك و زبون و
قانع و الغر ماندهاند و تنها به اين علت که همين يك درس را نياموختهاند ،بهمين
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

141

tarikhema.org

را پرکرده بود و کرده است .آنها که مردان دين بودند و آن را به دنيا نيالودند.
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علت که کسي بر سر راهشان نايستاده تا به آنان بفهماند که« :تو تا کجاها
ميتواني بروي ،بپري ،سفر کني ،بگريزي»! و آنها همچنان در خانه و حياط
346متري محلهشان ،محصور مانده و همچون آب حوض خانهشان گند گرفته و
جال و جلوه و خرمي و نشاط و بيرنگي آبي آب ،در غدير قلبشان مرده و لجن
گرفته است و مملو الي و کرم و پشه و لعاب دهن قورباغه...
(تلمذ من نزد او دراز نبود ،عميق بود .گاه کسي با يك ديدار ،يك سخن،
استاد و آموزگار آدمي ميشود و گاه ديگري با سالها تدريس و تعليم و

کمتر ازين .بسيار مضحك است که برخي معلمها تنها به خاطر آنكه يكي دو
سال به کالس ما آمدهاند و رفتهاند و تنها کاري که در اين اياب و ذهاب صورت
گرفته است ،حقوقهايي است که آنها گرفتهاند و نمرههايي که ما ـ سربهسر
بيدردسر! ـ چنان ،استادانه به آدم مينگرند که گويي ما عروسكهاي کاردستي
آقاييم و هر فضيلتي ما داريم ،آنها باد ميکنند! و اگر نمكنشناسي کنيم «شير
سينهشان را حالل ندارند»!).
و بعد ...چه بگويم؟ گورويچ که نگاهي جامعهشناس به چشمان من بخشيد و
جهتي تازه و افقي وسيع در برابرم گشود ،و پروفسور برك که مذهب را نشانم
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مصاحبت و معاشرت ،اثري را بر ما دارد که کت و شلوار يا ميز کارمان و...
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داد که ،از پشت عينك جامعهشناسي ،چگونه ميتوان ديد و همين درس بزرگ
موجب شد که صدها هزار دانستنيهاي بيهودهاي که در اين جا آموخته بودم و به
کارم نميآمد ،همه ،ارجمند و به دردخور شد و چه داستان مفصلي است! و
شوارتز و لوفورکه مرا با بينشهاي جديد امروز ـ نه به معني قرن امروز ،بلكه به
معني امروز پس از جنگ دوم جهاني ـ در مسائل مكتبي و ايدئولوژيك آشنا
کردند .و کوکتو که همان درس ابوالحسنخان فروغي را باز دوباره به من نشان
داد .ابوالحسنخان آموخت و کوکتو آنرا نشانم داد و سارتر که نه تنها انديشيدن

خلق و خوي يك گرگ تنها را داشته باشد! بيهراس ،بيکس ،مهاجم ،گستاخ،
مستقل ،غريب! ...اين «روح انساني» اروپا که در اين کالبد پليد پوالدين ماشين و
پول اسيرش کردهاند و با چه شكنجهاي! از بيم خفقان عاصي شده است .اين
قرباني «کليسا» و «سرمايه»! بيزار از دنيا و دين ،که در آنجا دو رويه يك سكه
قلباند!
و کاروال گرابرت ،ژاکلين شهزل ،کاتب ياسين ،کلود برنارد ،مرا در دنياي
هنر گرداندند :نقاشي پيكاسو ،شاگال ،وانگوگ ،تنتوره ،الکروا ...و موسيقي:
سمفونيهاي کالسيك بزرگ مكتبدار ،سوناتهاي کاستون دوفين که بهاندازه
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سقراط دوستش دارم و از او ،نه که چيزهاي تازه فهميده باشم ،نه« ،فهميدن»هاي
تازه آموختهام ،و دنياهاي ديگر و راههاي ديگر و ...سختيها و خطرها و
کشمكشها و رنجها و ...باالخره ماسينيون! که فن «از ابتذال فاصله گرفتن» و «در
حد خوبي زيبا بودن و در حد زيبايي خوب بودن» را به من آموخت و نميدانم تا
کجا آموختم؟ و نيز آن که تا بود او را نه ديدم و نه فهميدم ،و بعدها که در پس
موجهاي بيرحم مانش خود را پنهان کرد و فريادهايش در ميان هياهوي وحشي
سواحل تورويل خاموش گرديد ،او را ديدم و صدايش را شنيدم و ...فهميدم و

چنتا» تهيه کره بود که نگاههاي کودن «اهل قاعده» آنرا يك نقص فني ميديد؛
در حاليكه فلسفه آن همين نقص فني بود .آپارات اين فيلم تندتر از نوار ضبط
صوت آن ميچرخيد .صحنهاي بازي ميشد و رد ميشد .پس از هشت نه دقيقه،
«ناطق» مربوط ميرسيد! هنرپيشه ،بازيگر اول فيلم ،وارد باغ ميشد؛ باغي سرسبز
و خرم و جوان .عشوه گلها و کرشمه رودهايي که ميگذرند وجلوه زمردين
علفها و برج بلند و زيباي ناقوس کليساي مجهولي در قلب باغ و بازي شوخ نسيم
بهاري او را ،در آستانه صبح مرطوب و نشاطخيز و نيمهسرد باغ ،به خواندن
تصنيفي از سر شوق و شور وا ميداشت .وي لب به آواز ميگشود اما آوايي از
حلقومش برنميآمد و ،برعكس ،صداي شليك تير و هياهوي جنگ و شيهه
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اسبان وحشتزده و صداي بهم خوردن سالحها و درگير شدن آتش کينه و رزم
و انتقام بگوش ميرسيد و بعد ،هشت نه دقيقه که ميگذشت ،فيلم ميچرخيد و
صحنهها پياپي ميگذشت ،ناگهان بر روي پرده ،بازيگر اول فيلم را ميديدند که
خسته و کوفته و گردآلود ،برف پيري بر سرش نشسته و جاي پاي گذر غمها و
عبور خاطرهها بر چهرهاش نقش بسته و رعشه صدها طوفان مهيب بر سطح آرام و
باز و صاف پيشانيش چين انداخته و ،در زير کولهبار سنگيني که سالها به دوش
گرفته و هر لحظه سنگينتر و طاقتفرساتر ميشود ،به زانو در آمده و ،در قلب

زمين نشسته و سايه سياه اندوهي تلخ سيمايش را پوشانيده و در نبردي نامعلوم که
صداي شليك تير و کشيدن شمشير و پراندن نيزهاش ،نه دقيقه پيش ،به گوش
ميرسيد ،اسير گشته و بندي گران بر پايش نهاده و دستبندي پوالدين بر مچ
دستهايش قفل زدهاند و زنجيرش را بر صخره سنگي گران بستهاند و يك گام
برداشتن نميتواند و او را بر روي پرده ميديدند که ،از رنج زندگي و تلخي
اسارت و يكنواختي شبها و روزهاي بيحاصل صحرا و درد شكست و سكوت،
لب به ناله ميگشايد و ،در همين لحظه ،با شگفتي ،صداي دلنشين زيباترين و
خيالانگيزترين تصنيفهاي روحبخش و دلكشترين ترانههاي بهارين به گوش
ميرسد! اين فيلم گويي گفته مهر را نمايش ميدهد که« :چه بسا روحهايي که در
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

144

tarikhema.org

صحرايي خلوت و زمستانزده ،بر سر راه عبور کاروان بادهاي وحشي وحشت ،به

PDF.tarikhema.org

معبودهاي من

آن جهان ،با هم آفريده شدند اما با هم به اين جهان نيامدند .»3از اين است که
گاه ،در رهگذر عمر ،هرکه را ميشناسيم ميبينيم که ،نه« ،او» نيست.
اين بود که از درون خيمهاي که هر کس از بيرون مينگريست ،آن را خيمه
هارون بر کرانه دجله ميپنداشت ،سياهترين و وحشيترين بادهاي وحشت
ميگذشت و آن خيمه سياهترين خيمهها بود ،چه ميگويم؟ آن خيمه خيمههاي
ديگر را نيز سياه کرد...
از آن مستي شگفت ـ که چشمم کسي را نميديد و گوشم فريادي ،آوازي،

و اسب و حماسه رزم و رجز شنيده نميشد ،يك «الموت» بود ،آشيانه عقاب ،بر
زبر کوه! ـ بهوش که آمدم و چشم گشودم که ببينم اين شبح بيقراري که مدتها
است چنگ در دامن من زده است و گوش باز کردم تا بشنوم که اين ناله و فرياد
چيست که مدتها است پياپي و آتشين و دردناك مرا ميخواند ،ديدم که ديگر نه
شبحي است ،نه صدايي! دريا است و «خاموشي دريا» و غم ...و ...غم!...

 . 3اوپانيشاد نهم ،مهر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

143

tarikhema.org

نالهاي را نميشنيد و دلم يك قلعه نظامي سنگي بود که در آن ،جز صداي سالح

PDF.tarikhema.org

معبودهاي من

و بعد ديدم که چه شد .و چگونه تنها ماندم! که هم ويرژيل من به دام مرگ
افتاد و هم بئاتريس من به کام دريا .و دانتهاي ماندم آواره ميان «برزخ» و «دوزخ»
و ميلتوني نابينا ،در حسرت «بهشت گمشده»ام! هر شب عزادارتر ...در هر نفس
داغدارتر!
شگفتا! وقتي که بود نميديدم ،وقتي که ميخواند نميشنيدم ...وقتي ديدم که
نبود ...وقتي شنيدم که نخواند !...چه غمانگيز است که وقتي چشمهاي سرد و
زالل ،در برابرت ،ميجوشد و ميخواند و مينالد ،تشنه آتش باشي و نه آب؛ و

رفت و آتش ،کوير را تافت و در خود گداخت و از زمين آتش روييد و از
آسمان آتش باريد ،تو تشنه آب گردي و نه تشنه آتش ،و بعد ،عمري گداختن از
غم نبودن کسي که ،تا بود ،از غم نبودن تو ميگداخت!
چه بگويم؟ «شو تا قيامت آيد زاري کن»! چه سود؟ دريا که رحم ندارد.
و ماسينيون ،نه ،س.بُدن! راستي او به من چه آموخت؟ هيچ! او به من
نياموخت ،چه ،خود نميدانست .من از او آموختم .چه گرانبهايند انسانهايي که
بزرگواريها و عظمتهاي خوب و دوستداشتني و زيباييهاي لطيف و قيمتي
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انساني را دارند و خود از آن آگاه نيستند .اين از آن مقوله «نفهميدن»هايي است
که ،به روح ،ارجمندي متعالي و عزيزي ميبخشد.
گاه که پستيها و حقارتهايي پليد را در کسي ديدهام و قلبم ماالمال نفرت
شده است ،ناگهان بر خود لرزيدهام که چرا توانستم ببينم؟ چرا با او در فاصلهاي،
نه چندان دور ،ايستاده باشم که زرنگيهايي در اين سطح و ابتذالهايي در اين
حد ،در دسترس ادراك و احساسم باشد؟ چه ،بههرحال ،ميان عالم و معلوم
سنخيتي هست .طراران ،معموالً ،جيب کساني را که از عالم آنها خيلي فاصله
روح «بزرگوار» تاريخ ،که:
«المؤمن غر کريم» :مرد ايمان گول خوري بزرگمنش است.
راستي او به من چه آموخت؟ نه من از او چه آموختم؟ من «سخن» پاسكال را
در او «ديدم»« :دل دالئلي دارد که عقل از آن آگاه نيست» .بُدَن دالئلي داشت که
ماسينيون از آن آگاه نبود .بعضيها فقط با زبانشان حرف ميزنند ،حرفها را ما از
اينها فقط «ميشنويم» .حرفها در پستوي حافظهشان انبار شده است و با
چنگك کلمات و پيمانه جمالت بيرون ميکشند.
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راه ارتباط با آنان زبان است و گوش .مخارج اصوات آنها و پرده صماخ ما.
اما گاه کسي ظهور ميکند که ،در او ،حرفها گوشت و پوست يافتهاند ،معاني ،در
وجود او ،اندام گرفتهاند« ،بودن» او ،خود ،يك «کلمه» است؛ کلمهاي که با
شناختن و خو کردن و دوست داشتن او ،فهميده ميشود .جمالت و عبارات ،در
اينجا ،مجموعهاي از عالئم اصوات ملفوظ نيستند ،سكوت و سخن و نگاه و
لبخند و رفتار و برخورد و حاالت و اطوار او ،هر يك ،سخني است که ميگويد.
من ،در اسالم« ،سنت» پيغمبر را بدين معني ميگيرم ،نه آنچنان ساده و سطحي

علي سخنور بزرگ تاريخ اسالم است ،در نهجالبالغه او کلمات قصار و
خطبههاي طوال و سخناني که در زيبايي بينظير است ،بسيار ميتوان يافت .اما
عميقترين و پرمعنيترين و بهخصوص زيباترين و باالخص «بليغترين» جملهاي
که در سراسر عمرش گفته است ،همان «بيست و پنج سال صبر و سكوت
دردناك» او است! چه بسيارند کساني که هميشه حرف ميزنند بيآنكه چيزي
بگويند و چه کماند کساني که حرفي نميزنند اما بسيار ميگويند.
و او سخن پاسكال را با «بودن خويش» بيان ميکرد .او خود ،همين حرف
پاسكال بود .پاسكال «او» را گفته است .دالئلي که دل دارا است در صورت «او»
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شكل مادي گرفته بود .درست به همان گونه که افالطون درباره «حقيقت»
ميگفت که در صورت يك زن زيبا تجسم يابد .درست بهمان گونه که در
اساطير يوناني ،معاني مجرد اندام مييابند ،زيبايي ونوس ميشود و قدرت هرکول
و فداکاري و انساندوستي پرومته و عشقآمور و عدالت تميس و برکت گهآ...
و پاسكال ادامه ميدهد ...« :و به وجود خدا دل گواهي ميدهد ،نه عقل» و
س.بُدَن سرشتي چندان شفاف داشت و چندان «پاك و غيرمادي دوست
ميداشت» که هيچ منطقي خلقت او را جز به خداوند نميتوانست نسبت دهد:

«مرکز ريشيليو» که يك کانون مذهبي است ،هر هفته سه شب ،به خانه يك
دانشجوي نابينا و فقير ويتنامي ميرفت تا جزوههاي درسي او را ـ که براي بُدَن،
متون جالبي نبود ـ بر او بخواند .در عين حال روح مرا ـ که در بيرون از حصار
اعتقادات او ميزيستم ـ از جنس همان حقيقت متعالي مييافت که بدان سخت
ايمان داشت .و نشان ميداد که ،در آن «باالها» جايي است که دو روح ،هر چند
از دو مذهب بيگانه پرواز گرفته باشند ،اگر بدانجا برسند و يكديگر را در آن
نقطه ديدار کنند ،دو مذهب نيز با هم آشتي خواهند کرد و يكي خواهند شد.
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هر کسي دو نفر است .نميخواهم بگويم «خاك» و «خدا»« ،لجن متعفن» و
«روح خدا» ،يا «شيطان» و «اهلل» که دو عنصر متناقض ساختمان آدمياند ـ آن را
در فلسفه خلقت به تفضيل گفتهام ـ نه ،اين حرف ديگري است .هر اروپايييي دو
تن است :يك «پاسكال» و يك «دکارت»؛ در هر مسلماني يك «بوعلي» و يك
«بوسعيد» زندگي ميکند؛ زندگي؟ نه ،جنگ .در هر «من» چيني «کنفسيوس» و
«الئوتزو» با هم در کشمكشاند .بههرحال هر کسي «ارسطويي» و «مسيحي» را در
خود پنهان دارد .مگر نه انسان يك «عالم صغير است»؟ پس شرق را و غرب را در

دائمي .هر کسي يك سراسيمگي بالتكليف است .يك «دانته«اي است آواره و
بيسامان در هيچستان نامعلوم «برزخ» تا ناگهان بر سر راه «ويرژيلي» قرار گيرد و
او را به غرب براند و به «راه» «دکارت»« ،کنفسيوس»« ،ارسطو»...؛ يا «بئاتريسي» و
او را به شرق کشاند و به «صحرا»ي الئوتزو ،بودا ،حالج و فلوطين و مسيح .و
بههرحال ،يا در آسمان و يا در زمين.
اما گاه معجزهاي در يك زندگي سر ميزند .کسي که از برزخ بالتكليفي ،از
پوچي نوسان و يا رنجهاي بيثمرترديد ،به غرب خويش افتاده است و در آنجا
سر و ساماني يافته و کاخي برفراشته و جايگاهي معتبر و رفيع دارد ،ناگهان
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صاعقهاي بر سرش فرو ميکوبد و در يك حريق ،در يك انقالب شگفت،
يكباره افقهاي پيش نظر ديگر ميشود و آسمان باالي سر ديگر ميشود و زمين
ديگر و هواي دم زدن ديگر و نگاه ديگر و دل ديگر و خيال ديگر و ...جهان،
هستي و حتي «خدا» ديگر ميشود و ...تولدي ديگر و عمري ديگر...
شمس چنين صاعقهاي بود بر سر مولوي که در مغرب خويش به مرادي
رسيده بود و آن «فرياد» همان صاعقه بود که ناگهان در صحرا ،بر سر راه آن
شاهزاده بيدرد بلخي ـ که به شكار بيرون رفته بود ـ ايستاد و گريبانش را گرفت

و آن جوان سبطي ،نازپرورد تنعم مصر و پرداخته قصر فرعون در صحرا
آتشي ديد ،بر سر درختي ،که ناگهان در گرفت و جهان را لبريز نور کرد و
جهانش را سرشار از روشنايي .بيهوش ،نقش زمين شد و برخاست« ،موسي» بود!
و آن شاهزاده آسوده بنارس ،پرورده کاخ دربسته سلطنت ساکيا ،جهانش،
دورترين مرزهاي گريز و پرواز خيالش قرقگاه باغ شاهي و نخجيرگاه محصور
«اختصاصي»؛ شاهبازي آسمانپرواز ،زنداني قفس زرين! که ناگاه آن چهار
«اشاره»ي مرموز غيبي از قفس کاخ و زندان زندگي و باغ بيهودگي و خوشبختي
راکد و مردابي فرارش دادند و سر تراشيده و جامه زرد درپوشيده و پيرايهها از تن
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و دل در آن رودخانه شسته و در سايه درخت « »bodhiناگهان «بودا» گشت و
راه دراز و درشتناك ميان شهزادگي و بودايي را به معراجي طي کرد.
و مهر ،پيغمبر مذهب تنهايي ،مسيح موعود دين مهرپرستي ،که مردمزدهاي
بود سودايي کنفسيوس و قرباني غرور ،که خود را در زير دست و پاي خلق گم
کرده بود و از ياد نيز برده بود که ناگهان نوري سبز از فراز برجي تنها بر خلوت
عظيمش ميتابد و بر حريري سپيد مكتوبي مييابد که« :اي شكست! که آن
خوبترين گوهر زيباي اهوراييت را در پس جلوههاي رنگين چشمگير اين

خستهاش را ـ که تو را ميخواند ـ بشنو ،بشتاب ،او را درياب .آن بارقه قدسيات
را از انبوه اين درخشيدنهايي که هرچه تندتر ميدرخشند آن «تو»ي خوب و
راستين تو را تاريكتر ميکنند نجات بخش! اي همه در «نمودن» گرفتار!
«بودن»ت!؟ »

3

. Schandel, les cahiers verts, tunisie, 3314
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جهاني از ياد بردهاي! غريقي در طوفان تنها مانده است ،آخرين فريادهاي
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و من که جهان را با چشمهاي شكاك و پرتفكر مترلينگ ميديدم ،از اين
افيون که ساقي در مياَم افكند« ،ديدني» تازه يافتم که اين کار به درس و کتاب و
کالس ميسر نميشود و به گفته عينالقضات« :اين کار را الم بايد نه قلم»!
من جهان را و انسان را با نگاه فلسفه ميديدم و با انديشيدن ميفهميدم و جهان
و انسان را ،بدينگونه ،جز از يك رويهاش نميتوان ديد و فهميد و اين دو
«اعجاز شگفت» رويههاي بيشمار دارند.
هستي يك انسان عظيم است .يك موجود زندهاي که اندام دارد و روح و

تصويري تازه از جهان و زندگي ديدم که برايم شگفتانگيز و مجهول بود .وقتي
او و ماسينيون به اين آسمان مينگريستند ،آنچه ميديدند ،هيچ شباهتي با هم
نداشت .و من بدينگونه بود که ،به ياري اين دو ،در مرز ميان شرق و غرب عالم
و نيز شرق و غرب خويش قرار گرفتم و ،چنانكه ،الكسيس کارل آرزو ميکرد،
«به سخن پاسكال همچنان گوش فرا ميدادم که به سخن دکارت».
من از او هنر «ديدن» را آموختم .از او نگاهي تازه گرفتم که بدان همه چيز را
به گونهاي ديگر ميديدم .او با زندگي خويش نشان ميداد که دل آدمي تا کجا
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شعور و چشمان فلسفه و علم جز اندام او را نميتوانند ديد .من در نگاه بُدن،

PDF.tarikhema.org

معبودهاي من

ميتواند «دوست بدارد» و ،در اين جهان اثيريِ پر از خداوند ،تا کجاها ميتواند
اوج گيرد!
او همان «صاعقه» بود اما صاعقهاي که پس از مرگش بر دلم فرود آمد .آدمها
غالباً ،پيش از مرگشان ،ميميرند و کماند آنها که هر دو مرگشان يكي است .اما
او از آنها بود که پس از مرگش ،حياتي ديگر را در درون من آغاز کرد .حياتي
که بارورتر و دگرگون کنندهتر از زندگي پيش از مرگش بود.
اين دو معبود مناند .معبود ميگويم ،چه ،علي بزرگ ميگويد که« :هر که به

که در کتابها و کالسها ميآموزند ،از آن گونه حرفها است که آدمي را
ميسازند .همانگونه که هر کسي دو مرگ دارد ،دو تولد نيز دارد .و در اين
آفرينش جديد ،کساني که چنين حرفي يا حرفهايي ميآموزند آفريدگاران روح
آدمياند .اين حرف از آن حرفهاي خالقانه است ،حرفهاي آفريننده!
همه دنيا ،همه مذهبها و فلسفهها و دانشمندها و اديبها و هنرمندها يا در
زميناند و يا در آسمان ،يا در شرقاند و يا در غرب ،و گروه سومي نيز هستند که
هم در زميناند و هم در آسمان! هم در شرق و هم در غرب و اينان آدمهايي
متوسطاند و گروهي نيز گاه در زمين و گاه در آسمان ،گاه در شرق و گاه در
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من حرفي آموخت مرا عبد خويش ساخت» .بيشك اين از آن حرفها نيست
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غرب و اينان روحهايي پست و ناپايدارند و پوك و گاه پليد! اما آن دو به من
آموختند که روح آدمي ميتواند چندان نمو کند و بزرگ گردد که فضاي ميان
زمين و آسمان را پر کند ،عقابي گردد که دو شاهبالش بر شرق و غرب سايه
افكند و ...چه ميگويم! دنيا و آخرت در نگاهش ،در فهميدنش ،در تپيدنهاي
دلش ،همچون دو دريا ،سر بههم دهند و آنگاه ،روحي که در چنين جهاني
زندگي ميکند ،ميبيند و ميانديشد و ميفهمد و دوست ميدارد و عشق
ميورزد و ميپرستد ،چنان است که دست کوتاه هيچ «تصوري» نيز به او و عالم

چنين انساني را در اين سخن شگفت شاندل ميتوان يافت که« :چه بسيار
دلهايي که ميپرستند و نيكي ميورزند ،و پرستش و تقوي و نيكي نيز در آنها
زشت و آلوده و پليد است ،و چه دلها که عشق ميورزند و گناه ميکنند و خطا،
و هوس گناه و خطا نيز در آنها زيبا و پاك و زالل است».
آنها که بر روي خاك ميخزند و ميروند .ديوارها و کويها و بزرنها و
باغها و ويرانهها را ميبينند و معبد را و ميخانه را .آنكه بر روي آسمان ،بر باالي
شهر ،اوج ميگيرد ،اين درها و پنجرهها و ديوارها و برج و باروها را نمييابد.
چشم روحي که فاصله ميان خاك و خدا را پر کرده است ،نگاهش،
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ديدنيهايش ،احساسکردنيهايش ،همه حاالت و خياالت و خواستها و
قضاوتها و آرزوها و تلقيهايش همه رنگ ديگري و بعد ديگري و شكل
ديگري دارد .در روح او ،در چشم او ،تناقضها و فاصلهها و مغايرتها و
تشخصها و حد و مرزها ـ که به چشم ما ميآيد ،که بر خاك نشيمن داريم و يا
در سطحي فروتر از خاك ـ همه در يك وحدت عام و يك جنس و متعالي و
شگفت و مطلق و مجرد تجلي ميکند .نميتوان وصف کرد .چگونه ميتوان
تصوير اشياء و رنگ حاالت را در چشم و دل روحي که در کنار پنجرهاي

قدرت داريم ،به چنين روحي نزديك شويم ،نزديكتر آييم و نزديكتر آييم و
آن تصويرها و رنگها و معنيها را ببينيم؛ حس کنيم.
در اينجا دنيا و اشياء دنيا تجزيه نميشوند و انسان و دريافتهايش نيز تجزيه
نميشود که يك دسته را با گوش بگيريم و يك دسته را با چشم و يك دسته را
با شامه و يك دسته را با ذائقه و ...نه ،در اينجا ،در آن حال که روح تشنه و مشتاق
خويش را از دريچههاي مخفي و نامريييي که به آن روح عظيم و پرشكوه باز
ميشود ،به درون بردهايم و به اندرون اسرارآميز آن سرکشيدهايم ،رنگها را
ميچشيم و تصويرها را ميشنويم و عطرها را ميمزيم و دوستيها را لمس
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ايستاده است که دنيا و آخرت را در پيش نظر دارد توصيف کرد؟ بايد هرچه
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ميکنيم و زيباييها را بر روي پوست و زير انگشتان و ...چه ميگويم؟ با تمام
سلولهاي وجودمان ،با همه موجهاي روحمان ،با تمام «بودن»مان جذب ميکنيم،
در خود حلول ميدهيم و از چنين حاالت است که ابن فارض ،سخن ميگويد
که« :دستم سخن ميگفت ،در حالي که زبانم ميشنيد و در حاليكه به چشمم
گوش ميدادم با گوشهايم ميديدم3»...؟
آنجا ديگر همه صفتها و همه فعلها و اسمها را ،بيانتخاب ،ميتوان بكار
برد ،چرا که هيچ فعلي ،اسمي ،وصفي ،مصدري ،ضميري معني ندارد .پيوندهاي

بايد تنها «مخاطب» داشت و نه خطاب؛ آنجا ديگر بوييدن و چشيدن و ديدن و
دانستن و فهميدن و حس کردن و ...چه ميگويم؟ عقل و اشراق و دل و دماغ و
روح و جسم ،و محسوس و نامحسوس ،و مادي و معنوي ،و حضور و غيبت ،و
بيگانه و آشنا ،و معشوق و معبود ،و کفر و ايمان و دنيا و آخرت و زميني و
آسماني ،و الهام و ادراك ،و شكنجه و نوازش و کام و ناکامي و تصنيف و دعا
و ...سبز و خاکستري و آبي و آفتابي و کبود و عسلي و رنگ و بيرنگي و بد و

 . 3ديوان ابن فارض
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دستوري و معنيهاي قراردادي همه در هم ميشود و محو ميگردد .آنجا ديگر
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خوب ...همه و همه يكي ميشود ،صوراسرافيلي در قبرستان زندگي دميده
ميشود ،رستاخيزي برپا ميگردد ،آنچنان که خدا ميگويد که« :اقتربت الساعه
وانشق القمر :»...آن «ساعت» در رسيد و ماه شكافته شد و آسمان در هم شكست
و ستارهها فروريختند و کوهها پا به فرار گذاشتند و درياها از وحشت ،سراسيمه،
بگريختند و ...قيامتي برپا شد؛ قيامتي در همه چيزها ،در همه جا ،قيامتي در
کلمات ،قيامتي در نگاه و قيامتي در درون! دوزخ و برزخ و ...باالخره بهشت!
و ديگران و ديگران ...پروفسور شاندل که در هيچ قالبي نتوانستم محصورش

جلوهاي ديگر داشت و در همه تجليهاي رنگارنگ و شگفتش يك روح آشكار
بود و همواره از بودا تا دکارت در نوسان بود و شرق و غرب را و گذشته و آينده
را و زمين و آسمان را زير پا ميگذاشت و لحظهاي آرام نداشت و در حادثهاي،
صبح بيست و هشتم فوريه سال  3343براي هميشه آرام گرفت .و فرانتز فانون،
دوست شهيد و انديشمندم که زندگيش را فداي ملت اسيري کرد که با آن ،جز
انسان بودن ،هيچ پيوندي نداشت ،و الكسيس کارل که تجربهاي بزرگ برايم بود
و آن ديدن مذهب با نگاه علم بود ،انساني بود با دو بال ،از آنها که هميشه آرزو
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کنم که بقول آلاحمد« :هر جايي جوري بود همهجا يك جور» و هر لحظه
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ميکنم ،و گنون که روح عصيانگر اروپا از بند اين مدنيت پول و کار و زور بود
و به شرق گريخت و چه هجرت بزرگ و عميقي!
و در تاريخ ،خيليها ،ابراهيم بتشكن ،موساي قهرمان و نجاتبخش و عاصي
و عيساي دوست داشتني و پاك که لطافت يك عشق را دارد و زيبايي يك روح
را و محمد! مردي که در دلش قلب عيسي ميتپد و در دستش شمشير خونآلود
سزار را دارد و نجات بشريت اسير به اين هر دو نيازمند است ،که قيصر تنها خون
ميريزد و عيسي تنها دوست ميدارد و اين دو بيهم ،هيچ نميارزند و علي! چه

آنگونه که بايد باشد و نيست»؛ و ابوذر! مرد ايمان و انقالب و مردم .مردِ مرد! و
حسين کسي که به آزادي روح داده است و به «بعضيها» نان! و زينب که انقالب
خونين برادرش را با زبان سخنور و روح هوشيار و بيباکش جان داد و در برابر
زمان که رام ستم بود يكتنه ايستاد و من هرگاه در تاريخ ميبينم که وي در
مرگ برادر و فرزندان برادرش چنان بيتاب ميشود و شيون ميکند و هرکدام
که در خون ميغلتند ،خود را همچون پرندهاي بر سر اين شهيدان ميرساند و
بعد ...که به قبرستان خونين عزيزانش باز ميگردد ،باز آرامگاه برادر و فرزندان
برادرش را ميجويد و ...ميخوانم که او خود نيز دو پسر داشته است که در اين
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بگويم که کيست؟ هرگاه به او ميرسم قلمم ميلرزد« :انساني که هست ،از
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حادثه غمانگيز جان دادهاند و آنگاه که در صحنه پيكار افتادهاند ،مادر ،برخالف
هميشه ،از خيمه خويش بيرون نميآيد و در سراسر اين داستان شگفت حتي
يكبار نامي از فرزندانش نميبرد تا در برابر برادرش از دو قرباني ناچيزي که در
راه او داده است ياد نكند که نه رسم فتوت است ،غرق حيرت و هيجان ميشوم
که اين موجود انساني چه شگفت مخلوقي است! گاه در پستي چنان ميشود که
هيچ جانور کثيفي به پاي او نميرسد و گاه در عظمت تا آنجا اوج ميگيرد که
در خيال نيز نميگنجد!

خواندند! او يك پيغمبر بدي است .او يك شاعر بزرگ است .او يك «اسطوره»
مرموز و عظيم و حيرتآور است .او يك افسانه سخت زيبا و هيجانآوري است
که در اندام يك شاهزاده ساکيايي حلول کرده است .و سقراط ،که به همان
اندازه که از او و باندش افالطون و ارسطو و الكبيادس و گزنفون و ديگران
خوشم نميآيد ـ که من مردي از ميان تودهام ،يكي از «دمو» ،و در آتن عصر او
طرفدار حكومتم که از آنِ من است و آنها پسماندگان اشرافاند و در حسرت
حكومت اريستوکراسي سابق ـ اما اين در سياست است و در انديشيدن علمي و

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

561

tarikhema.org

و بودا که افسوس ميخورم که چرا هند و چين او را نشناختند و پيغمبرش

PDF.tarikhema.org

معبودهاي من

در عظمت روحي ،اين مرد دلير و نابغه را سخت دوست ميدارم؛ او کجا و
بزرگمهر کجا؟
و عينالقضاه همداني! موريس دوباره نويسنده بزرگ فرانسوي ،در آن دوره
که مشتاق ولتر بود او را  mon autre moi- mêmeميخواند« :آن منِ ديگرِ
من» ،يا «خود ديگرم» و من با چنين تعبيري است که از او ميتوانم سخن گفت.
و ديگران و ديگران و باالخره ،ماسينيون!

است .در اينجا ،همه مردم ،يا اُمُّلاند و يا قرطي و هر دو مقلد کور و سر و ته يك
کرباس و هر دو در يك سطح و هر دو تنگنظر و کوتهانديش و پست احساس و
هر دو ،در جنين خفه و تاريك تعصب مذهبي يا ضدمذهبي خويش ،خون
ميخورند و يكي به آنچه نميداند و نميشناسد مؤمن است و ديگري به آنچه
نميداند و نميفهمد کافر و هر دو در آنچه باور دارند و يا ندارند همسطح ،که
آنان را کتاب جناتالخلود و طوفان البكاء سير ميکند و اينان را هرچه از «آنجا»
برسد و هرچه «آنها» تعيين فرمايند.
اين دو گروه متخاصم از همه جهت بهم شبيهاند .آنها قرآن ميخوانند و
کتاب دعا و يك کلمهاش را نفهميده لذت ميبرند غرق توفيق ميشوند و اينان
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هم سمفوني موزار و بتهوون گوش ميدهند و نميفهمند و شعر نو ميسرايند و
ميخوانند و نميفهمند و ترجمههاي غلط و مسخ و عوضي سارتر و کامو و
مارکس ...را ترجمه ميکنند و ميخوانند و نميفهمند و ـ درست مثل
همپالكيهاشان ـ فقط براي ثوابش سمفوني استماع ميکنند و مارکسيسم و
اگزيستانسياليسم تالوت مينمايند؛ انها براي ثواب آخروي و اينها براي ثواب
دنيوي.
و در چنين جايي ،ميدانستم که کار ماسينيون تا چه اندازه خريدار دارد .اين

را چاپ کردم تا هم الاقل نام مردي ـ که قلمش همچون شمشيرهاي قهرمانان
بزرگ شرق و مجاهدان شجاع اسالم نخستين ،از حيثيت شرق و عظمت اسالم در
برابر تهمتهاي پليد کشيشان و استعمارگران که به دست «شبهروشنفكران»
خودمان هرچه را داريم به لجن کشيدهاند ،دفاع کرده است ـ در زبان ما بماند و
هم به آن تك و توك انديشمندان و پژوهندگان راستين و آزادهاي که در ميان
اين دو صف غريباند ،فن تحقيق در مسأله پيچيدهاي مانند سيره سلمان ـ که
مخلوطي از افسانه و حقيقت است و ،در ميان اساطير ،به دشواري بدانچه واقعيت
دارد ميتوان دست يافت ـ و دقت نظر و استقراء کامل و عدم تعصب شخصي و
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بينظري مطلق در تحقيق و وسعت اطالع بر همه اطراف و جوانب و تعقيب
منطقي مسائل و وقايع و توجه به «کليت موضوع» و ارتباط آن با بسياري از امور
ديگر ـ که هر يك ،از راهي و به شكلي ،با آن پيوند مييابد ـ و وسواس مقدسي
که خاص محققان بزرگ است و تواضع زيبايي که نشانه علم است و شكهاي
عالمانه و ديريقينيهاي پسنديدهاي که الزمه کار دقيق علمي است ،در يكچنين
کاري ،نشان داده شود .چه ،ماسينيون ،مثل اعالي اين همه بود ،گذشته از آن که
درجات رفيعي که در اخالق و انسانيت طي کرده بود چهرهاش را تجليگاه همان
حقيقي سراغ ميکنيم.
هرگاه او را ميديدم که ،با آن همه عظمت و شهرت کمنظيري که در سراسر
جهان داشت ،تواضع انساني خارج از اندازهاش کوچكترين شاگردانش را
شرمسار ميساخت و ،با همه ضعف و سالخوردگي و هجوم کارهاي علمي و
تحقيقياش ،يكشنبهها را با دست دامني پر از ميوه و شيريني ،خود ،به سراغ
زندانيان مسلمان زندان «فرن» ميرفت و از اسراي غريب و مرد الجزايري ديدار
ميکرد و آنان را ،در جنگ آزاديخواهانه عليه «کشور خويش» ،تشويق مينمود
و همواره نگران سرنوشت ملتهاي ضعيف مسلمان بود و قلم توانايش ،همچون
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شمشير مجاهدان صدر اسالم ،در برابر اتهامات کليسا و «توطئههاي فكري و
علمي» سياستگران استعماري غرب ،از حقيقت اسالم و شخصيت شرق بيدفاع
دفاع ميکرد و تحقيقات علمي گوشش را در ميان نالههاي مظلوم کر نميساخت
و کتاب را وسيله «پس زدنها و نامرديهاي آبرومندانه» نميکرد و به علم و
آزادي و سرمايههاي معنوي انساني آن همه دلبستگي داشت ،در او و در لحظات
عظيم و سرشاري که با او بودم ،به واقع مييافتم که:
ال قيته و رأيت الناس في رجل و الدهر في الساعه و االرض في الدار.

در آن حال که عطشم به نوشيدن جرعههايي که از چشمه جاويد درون پر از
عجايبت در پيمانههاي زرين کلماتت ميريختي ،مرا بيتاب کرده بود ـ در اين
کوير سوخته پر هول تنها رها کرد؛ اي که به من آموختي که عشقي فراتر از
انسان و فروتر از خدا نيز هست و آن دوست داشتن است و آن آسمان پر آفتاب و
زيباي «ارادت» است و آن بيتابي پرنياز و دردمند دو روح خويشاوند است،
آشنايي دو تنهاي سرگردان بيپناه ،در غربت پرهراس و خفقانآور اين عالم
است؛ که عالميان همه همزبانان و هموطنان همند ،برادران و خواهران همند و در
خانه خويشند و بر دامن زمين ،مادر خويش و در سايه زمان ،پدر خويش ،که
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

564

tarikhema.org

و تو اي آموزگار بزرگ درسهاي شگفت من! اي که دست کينهتوز مرگ ـ

PDF.tarikhema.org

معبودهاي من

زادگان زمين و زمانهاند و ساکنان خاك و پروردگان چهار عنصر آب و باد و
خاك و آتش و آراماند و شادند ،سيرند و سيرابند و خوشاند و خوشبختاند و
با هم آسوده سخن ميگويند؛ که کلمات دالالن چست و چاالك آنانند و
پادوهاي وراج و سبكمغزي که ميان حفرههاي تنگ و تاريك و بوناك دهانها و
جويهاي لجنگرفته و لزج و پرپيچ و خم گوشها ،ميآيند و ميروند و چهها
ميآورند و چهها ميبرند؟ و تو آموختي که آنچه دو روح خويشاوند را ،در
غربت اين آسمان و زمين بيدرد ،دردمند ميدارد و نيازمند بيتاب يكديگر

در سيمايت هراس غربت پيدا بود و در ارتعاش پراضطراب سخنت شوق فرار
پديدار! ديدم که تبعيدي اين زميني و قرباني معصوم اين زمان
و من در آن تيغه مرموز و ناپيداي نگاه تو که از عمق چشمان پرغوغايت آن
من پنهان شده در عمق خويشتنم را خبر ميکرد و در گوشش قصههاي آشنايي
ميسرود ،خواندم که تو نيز ،اي «در وطن خويش غريب» ،هموطن مني و ما
ساکنان سرزمين ديگريم و بيهوده اينجا آمدهايم و همچون مرغان ناتواني ،طوفان
ديوانه عدم تو را در زير اين سقف ساده بسيار نقش بيگانه افكنده است و چهره
آشناي تو را در انبوه قيافههاي راحت و بياضطراب خاليق ،بازشناختم و محتاج
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تو شدم و بوي خوشِ دوست داشتن مشام «بودن»م را پر کرد و هواي دوست
داشتن فضاي خالي جانم را سرشار کرد و در «داشتنِ تو» آرام گرفتم و در «تصور
بودن تو در اين غربت» آسودم و شكيباييم در زير صخره بيرحم و سنگين
«زيستن» ـ که بر سينهام افتاده است ـ به نيروي «آگاهي من به حضور تو در زير
همين سقف کوتاه و بيدردي که بر سرم ايستاده است» ،نيرو گرفت و دم زدن را
و بودن را و حضور خويشتن را و غربت را و تنهايي دردناك در انبوه جمعيت را
و سكوت رنجآور در بحبوحه هياهو را و بيکسي هراسآور در ازدحام همه

و عقده ننوشتنها را و مجهول ماندن در پس پرده زشت آوازهها را و بيگانه ماندن
در جمع شوم آشناييها را و آتش پرگداز انتظارهاي بيحاصل را ـ که اين همه را
چشمان هوشيار تو در من ديد و زبان الهام تو از آن همه آگاهم کرد ـ همه را و
همه را با تسليت مقدس و اعجازگرِ اين که «ميدانستم تو هستي» ،در خود فرو
ميخوردم و ،در زير اين آوار غم ،برپا ميايستادم و ميرفتم و دم ميزدم و زنده
ميماندم.
و اکنون تو با مرگ رفتهاي و من ،اينجا ،تنها به اين اميد دم ميزنم که با هر
«نفس»« ،گامي» به تو نزديكتر ميشوم و...
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...اين زندگي من است
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و اکنون در مرز پايان برزخم .ويرژيل از تو سپاسگزارم که دست مرا که
جواني نورس بودم و ناتوان ،در دستهاي پير و بزرگ و نيرومندت گرفتي و مرا تا
بدينجا رساندي .نزديك بيست سال است که مرا لحظهاي رها نكردي ،و دستم

مهيب و آتشفشانهاي مخوف و جالدان بيرحم و پرتگاههاي مرگبار و هواي
آتشگون و زمين تافته و درياهاي زمهرير و چاههاي ويل به سالمت مرا گذر
دادي؛ از پل چينتو که از دم تيغ برندهتر و از سر مو باريكتر است و بر درهاي از
آتشهاي سيالي ميگذرد که از غضب هولناك خداوند ميغرد و ميجوشد ،مرا
رد کردي و من ،جواني که هنوز شالق هيچ حادثهاي بيدارش نكرده بود و آتش
هيچ تجربهاي پختهاش نساخته بود ،بدينگونه ،دست در دست تو ،دوزخ را طي
کردم و ،با چهرهاي سوخته از لهيب آتشهاي جهنم و پيشاني ايچينخورده از
وزش بادهاي آتشريز هواي آن ،پيروزمندانه بيرون آمدم و سرشار از توفيق،؛
همچون قهرماني بزرگ که از صحنه خونين پيكاري مخوف باز ميگردد ،قدم به
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برزخ نهادم و برزخيان از هر سو به تماشاي من آمدند و پير و جوان ،زن و مرد ،از
هر صفي و سرزميني ميشتافتند تا مرا که داغ صدها تجربه بر روح سوخته دارم و
در آتشهاي سوزنده دوزخ پروردهام و دشتهاي هول و کوههاي خطر و درههاي
سقوط و راههاي پرپيچ و خم و درياها و باطالقها و کمينگاهها و جنگلهاي پر از
هراس را که ،در پس هر سايهاش ،مرگ در کمين نشسته بود ،گستاخانه بريدهام و
همدم و همگام شايسته ويرژيل بزرگ شدهام ،از نزديك ببينند و من ،غرق غرور
و قدرت ،قهرمان برزخ گشتم و معبود ارجمند برزخيان .اما روح هميشه مسافر من
ساحل نيستم ،موجم.
هستم اگر ميروم ،گر نروم نيستم.
«ما پرنده موهومي هستيم که در عدم پرواز ميکنيم»؛ پس ما چه هستيم؟ هيچ!
هيچ! تنها و تنها پرواز!
و رفتم و رفتم ،نه به جايي ،که نميدانستم به کجا؟ رفتم و رفتم تا اينجا نباشم
که هرگاه ميبينم طلوع امروز را در همانجايي هستم که ديروز نيز بودم ،از زبوني
و بيهودگي خويش بيزار ميشوم و اين قطعه کوتاه شعر را که به کمك رمبو
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)(Rimbeauو آندره ژيد ) (A.Gideو خودم ترکيب کردهام ،زبان حال
خود ساختهام که شعر زمزمه دائمي من است:
رمبوè Fuir, lá, Fuir
فرار ،بدانجا فرار
Je sens que les oiseaux sont ivres
احساس ميکنم که پرندگان مستند

ديروز اينجا بودم ،امروز اينجايم
"quand vaـ"tu, donc, la suivre
پس ،کي بهدنبال او خواهي رفت؟؟
رفتم و رفتم و دهسال ميرفتم و ويرژيل همهجا همراه من بود و دستم را در
دستهاي مهربان و نيرومند خويش داشت و با چشمهاي تيزبين او ميديدم و با
انديشه درستانديش او ميانديشيدم و با گوشهاي دقيق شنو او ميشنيدم.
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دل بزرگ و پوالدين او در سينهام ميزد؛ دلي که درهاي آهنين و استوارش با
قفلهاي سنگين و محكمي که از آغاز بسته بود و کليدش نيز گم شده بود ،قفل
بود؛ دلي که همچون حصار «الموت» جز حماسه کسي در آن ساکن نبود ،به
برجهاي بلند و استوارش کمند هيچ پيوندي نميرسيد و از فراز بازوهاي قطورش
ـ که با سنگ خارا برآورده بودند ـ تير دور پرواز هيچ پيغامي نميگذشت و
قلعهبانان بيدار و هوشيار و دالورش را فريب هيچ پيماني نميفريفت ...دل ويرژيل
بود ،قلعه بزرگ نظامييي که بر دامنه بلند کوهي نشسته بود و هيچ راهي ،از هيچ

سياهش در سينه آسمان فرو رفته بود و صدايي جز رجز از آن بر نميآمد و جز با
«ماوراء» پيوندي نداشت ،نه غزل را ميشنيد و نه زمين را ميشناخت؛ قلب ،قلب
ويرژيل بود ،اما در سينه من ،که گويي ضربان نداشت و تپيدن نميدانست .دستم
همچنان در دست ويرژيل بود و پايم ،پا بپاي ويرژيل ،گام برميداشت؛ چنانكه ما
دو تن ميرفتيم و هر که در پي ما ميآمد جز اثر گامهاي يك تن را نميديد .و
بدينگونه من ،پس از دوزخ ،برزخ را نيز سراسر پيمودم ،دست در دست ويرژيل،
پابهپاي ويرژيل،
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و اکنون رسيدهام بپاي کوهي بلند که قلهاش در دل ابرها گم گشته است و
چنين مينمايد که به آسمان پيوسته است.
کوهي است مهيب و عبوس و پرخطر؛ راه باريك و پيچ در پيچي از پاي آن
همچون افعييي ،بر اندام کوه پيچيده و باال رفته است و سر در خم صخرهاي فرو
برده و از نظر پنهان شده است .نميدانم به کجا ميرود ،نميدانم تا کجا ميرود؟
و نميدانم پس از آن چگونه است و چيست و چه خبرها است؟
کوه همچون يك ديوار راسته برپا ايستاده و باال رفته است .هرگاه ميخواهم

چشم ميدوزم ،چنان راسته باال رفته است که نه تنها از آن نميتوان باال رفت که
بيننده احساس ميکند اين راه پيچ در پيچي که خود را با زحمت به سينه کوه
گرفته و باال ميرود ،هماکنون برخواهد گشت و به زمين خواهد افتاد .در خم هر
پيچش پرتگاه مخوفي است که نگاه را به عمق خويش پرتاب ميکند.
لغزشگاهها چنان تند و شيب و پرهول است که من اکنون که در پاي کوه ،بر
روي زمين هموار ايستادهام و مينگرم ،احساس ميکنم که ناگهان سقوط خواهم
کرد .خيال شاعرانه من نيز از صعود بر اين کوه عاجز است و از تصور آن وحشت
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ميکند ،تنها ميترسم بدان بنگرم ،بدان بينديشم .چگونه ميتوانم تنها قدم بر راه
بگذارم و باال روم؟
نميتوانم ،نميتوانم ،نميتوان ،نميتوان.
ويرژيل! چرا سكوت کردهاي؟ چرا خود را چنين باختهاي؟ زانوانت ميلرزد،
دستهايت ،دستهاي مهربان و وفادارت مرتعش است؟ پاهاي توانا و ورزيدهات،
پاهايي که صحراهاي هولناك و درياهاي آتشناك جهنم را پيمود و برزخ را
پيمود ،چرا بر جا خشك شده است؟

وحشتزدهات را بر اين کوه دوختهاي؟ ويرژيل! چرا ميگريي؟ ها! ميگريي؟
تو؟ ويرژيل! تو ميترسي؟ تو عاجزي؟ چرا چنين سراسيمه و پريشانت ميبينم؟
مگر تو بزرگترين شاعر تواناي ايتاليا نيستي؟ مگر تو عقل بزرگ و درخشان
دنياي التين نيستي؟ مگر تو نبوغ انديشه قرنهاي پرحشمت و دور مغرب زمين
نيستي؟ ويرژيل؟ چرا چيزي نميگويي؟
نميخواهي بيايي؟ نميآيي؟ ميخواهي همينجا بماني؟ دست مرا رها کردي؟
مرا در پاي اين کوه ،در سر اين راه ،تنها ميگذاري؟ من بي تو چگونه بروم؟ من
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بي تو راه رفتن نميدانم ،نميتوانم .من کي بي تو يك گام برداشتهام؟ چرا مرا
رها ميکني؟ مرا به خودم واميگذاري؟ مرا به که ميسپاري؟
چرا اين راه را با من آغاز نميکني؟ مگر راهي که در پيش داريم از راههايي
که از جهنم ميگذشت دشوارتر است؟ صحراها و کوهها و درياهايي که از اين
پس خواهد بود هولناكتر و سوزانتر است از آنچه در دوزخ ديديم و گذشتيم؟
اين راه از پل چينتو نيز باريكتر ،برندهتر و خطرناكتر است؟ چگونه ممكن
است؟ مگر تو نگفتي پس از برزخ ،به بهشت ميرسيم؟ مگر بهشت در آن سوي

مخوفتر از راه دوزخ است؟ چگونه ممكن است؟
اي راهبر بيداردل و هوشيار و تواناي من؛ اي که مرا از کودکي رهنموني
بزرگ و مهربان و بزرگوار بودي؛ اي که دوزخ آتشناك و برزخ خفقانآور را
پابهپاي تو آمدم؛ اي که روح مرا چنين بارور و نيرومند ساختي؛ اي که مرا استاد
عزيز و گرانمايه بودي؛ اي که تو را شاگردي شايسته و برجسته بودم؛ اي که
پيغمبر من ،امام من ،مقتداي من بودي ،من عجز را در تو باور نميتوانم کرد .من
نميتوانم ،نميتوانم ويرژيل را ،قهرمان پيروزي را که صحراهاي مشتعل دوزخ و
بيابانهاي ساکت برزخ در زير پاهاي توانايش ،همچون پرنيان ،نرم بود ،اکنون در
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پاي اين کوه ،در سر اين راه که راه بهشت است ،چنين عاجز و هراسان ببينم،
نميتوانم ،نميتوان.
ويرژيل! چرا چيزي نميگويي؟ چرا دستم را رها ميکني؟ چرا پريشاني
ويرژيل! چرا ميگريي؟
ـ من ديگر از رفتن باز ماندهام ،ديگر با تو نميتوانم آمد؛ از برداشتن يك
گام در اين راه عاجزم ،اين راه راه من نيست؛ من با آن آشنا نيستم؛ منزلها و منزلها
و منزلهاي سفر بزرگ آينده را نميدانم؛ نميشناسم .ميگويند پس از اين کوه،

خوشگوار و درياهاي بيكرانه آبهاي زندگيبخش و باغها و گلها و پرندگان
نغمهخوان است .فضايش از عطر خاطرهانگيز گلهاي خوشترين دوستيها سرشار
است و آسمانش همه آبي زالل و پر جاذبه زيباترين معجزههاي خوشرنگ ،و
هوايش صحنه بازي عشوهگرترين نسيمهاي پيغامآورِ خوبترين و نابترين
عشقها ،و در و دشتش جلوهگاه رهايي و آزاديِ در بند کشيدهترين آرزوها،
اسيرترين اميدها و زندانيترين روحهاي شوريده و گرفتهترين دلهاي سوخته و
بيتابترين عطشهاي شعلهور افتاده بر لب آب ،و آتشينترين کلماتِ مانده در
پس لبهاي دوخته...
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اينها را ميدانم و مي دانم که هست اما ،اما من ديگر با تو اينجا همگام
نخواهم بود ،من سالك اين راه نيستم .من جهنم را خوب ميگذرم و برزخ را
خوب ميپيمايم اما ،آخرين منزل من پاي اين کوه است و از اينجا يك گام
نميتوانم برداشت .اين کوه را ببين! اين راه را بنگر! اين پرتگاهها ،درهها،
سنگالخها ،صخرهها و لغزشگاهها را من نميتوانم بگذرم .نميبيني که خيال نيز
از صعود بر آن بيمناك است؟ من «مرد رفتن»م و اين راه را بايد ،نه با گام ،که با
بال رفت ،سفر سفر پرواز است.

تو ،من که يك گام بي تو برنگرفتهام ،من که يك لحظه دستم را از دست تو
برنداشتهام ،من که هرگز ،از کودکي تا کنون ـ که پايان جواني من است ـ هرگز
بي تو نبودهام ،ميتوانم؟ بي تو ،تنها بروم؟ چگونه؟ من بي تو راه رفتن را
نميدانم ،نميتوانم ،مرا تنها مگذار ويرژيل! ميترسم ،مرا به که ميسپاري
ويرژيل؟ چيزي بگو!
اما ،ويرژيل برگشت و ديگر چيزي نگفت ،و من سايه لرزان و هراسان و
ضعيف او را ،با نگاههاي وحشتزده و پريشانم ،در برزخ ،بدرقه ميکردم و او را ـ
بيآنكه سري به سوي من ،شاگرد وفادار و دستپرورده خويش ،برگرداند و مرا
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بنگرد ـ ميديدم که خاموش ،در سينه کوير پهناور و بهتزده و بيروح برزخ
بشتاب ميرفت و ساعتي ،در دوردستترين نقطه کوير ،نزديك افق ،سايه محو و
مبهمي بود و سپس هيچ نبود...
و من تنها ماندم.
من ماندم و کوير خلوت و ساکت و مبهوت برزخ و در برابرم ،قامت بلند و
شگفت اين کوه ،و وسوسه پرخطر اين راه پيچاپيچ و نامعلومش.

کوير برزخ مرا ميترساند؛ سكوت بهتآميز و مخوفي داشت .گرد سواري
که هيچ ،گرد گردبادي نيز آرامش مرده آن را آشفته نميساخت .گويي هستي از
رفتن و جنبيدن باز ايستاده بود و آفرينش از وحشت موهومي ،بر جا خشك شده
و لب از هر آوايي فرو بسته بود .هوا چنان دم کرده و مرده و راکد بود که اشاره
نسيم بيماري نيز ـ که چهره مردابها را خطي بيندازد ـ بر آن نميگذشت.
قاصدکي که نميدانستم از کجا آمده بود و کي آمده بود و از چه خبر آورده بود
و به سراغ چه کسي آمده بود ،بر روي مرداب ،در فضا همچنان ايستاده بود و
کوچكترين و نرمترين تكاني نداشت .هوا را مه غليظ و چسبنده و سنگيني پر
کرده بود و آسمان نزديك و کوتاه را ،افق تا افق ،ابري سياه و غمرنگ و عبوس
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فرو پوشيده بود و ،بهجاي باران ،اندوه ميباريد و ،بهجاي تندر ،ناله مرگ ميکرد
و نوحه ميسرود .چنين مينمود ،و گرنه ،نه بارشي بود و نه صدايي ،اما چرا ،ولي
نه در آسمان و نه بر روي زمين که گويي در دل من ميگرييد و در جان من
ميباريد .همه چيز بر جاي خود خشك شده بود .پرندگان نيز همچون پرندگان
خشك شده در موزه حيوانشناسي و پروانهها همچون پروانههاي خشك شده در
الي کتاب کودکان و ماهيان ،ماهيان دودزده يا مرده در کف مرداب .حيات
وجود نداشت .آفرينش جنازه بيروحي شده بود که به بو آمده باشد و در حال

روي کرباس تيره و کثيف آسمان چسبيده بود و ستاره کلمهاي موهوم بود و نور
و گرما اسامي مجعولي ،ساخته خيال و انديشه شاعران و فيلسوفان.
و در اين ميان ،گويي تنها و تنها موجودي که هنوز حيات داشت و حس
ميکرد و ميديد و ميانديشيد ،من بودم؛ و جز من ،همه چيز پايان گرفته بود؛ و
احساس ميکردم که موجود زندهاي هستم که ،در تصادفي شگفت و يا از
اشتباهي نامعلوم ،به صحراي عدم افتادهام و نفس ميکشم.
گويي دنيا به آخر رسيده است؛ همه رفتهاند؛ انسانها همه از روي خاك به زير
خاك خزيدهاند و هر يك در کفن خويش ،در سنگر گور خفه و تنگ خويش،
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در انتظار بر آمدن صوراسرافيل ،خاموشاند تا برشورند و قدم در دنياي ديگر
گذارند و از زير لحد سر برآورند و به آسمان عالمي ديگر چشم بگشايند و آن
لحظه بسيار نزديك است .اين دنيا پايان گرفته و تعطيل شده است و داستان حيات
و حرکت ،هر دو ،به آخر رسيده و همه ،بنيآدم و مرغ و مور و ملخ و درختان و
نباتات و همه کائنات رفتهاند و چشم براه فرياد قيامتاند و تنها و تنها من
باقيماندهام و غفلتي در کار بوده است که از صف همه موجودات و همه زندگان
ـ که با تازيانه مرگ به ديار ديگر رانده شدهاند و طبيعت نيز از وحشت ،سر در

شك نداشتم که ،بزودي ،غيبت مرا نيز احساس خواهند کرد و به سراغم خواهند
آمد .مگر ميشود؟ مگر ميشود که عالم پايان گيرد و انسانها همه رفته باشند و
قصه زندگي بهسر آمده باشد و من ،تنها ،در اين صحراي مبهوت ـ که رنگ عدم
گرفته است و جز انتظاري هولانگيز در سيماي غبارگرفته و مردهاش خوانده
نميشود ـ مانده باشم؟ وانگهي ماندهام که چه کنم؟ يك تنها ،يك انسان تنها در
عدم ،در صحراي عدم ،چه کند؟
چگونه ميتوانم حال خود را وصف کنم؟ چگونه؟ به دنبال کدام کلمه،
عبارت ،زبان ،بگردم؟ مگر کسي يك انسان زنده را در صحراي عدم ميتواند
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تصور کند؟ مگر عقل ميتواند بفهمد؟ مگر احساس ميتواند حس کند؟ يك
انسان زنده ،با همه حواس و ادراکات و احساسات ،درست و سالم و کامل ،مثل
همه انسانهاي ديگر اما ،در صحراي بيكرانه و راکد و ساکت عدم! مگر ميشود؟
نميشود ،اما شده بود و من بودم؛ من بودم و نيستي مطلق بود و کوه بود و دگر
هيچ و دگر هيچ و ...دگر هيچ .و من احساس ميکردم که تنها موجودي زنده
هستم که جز هراس هيچ احساس نميکند.
مدتها بر اين گذشت و نميدانم چه مدت ،که زمان نيز از رفتن باز ايستاده

خورشيد و ماه و طلوع و غروب و گردش زمين و آسمان است که زمان را
اندازهگيري ميکند؟ ساعتها را ميسازد و شب و روزها را و ماه و سالها را؟
نميدانم اما بههرحال «زمستان» بود.
هرچه بود ،مدتي يا مدتهايي بر اين گذشت که ناگهان! سايهاي بر گوشهاي
از زمين ،نزديك کوه افتاد ،سايهاي که حرکت داشت.
يعني چه؟ حرکت؟ سايهاي که حرکت داشت؟
سايه را دنبال کردم و ـ در حاليكه قلبم از هراس و التهاب چنان بر قفسه سينهام
ميکوفت که احساس ميکردم هر لحظه ممكن است منفجر شود ـ صداي پايي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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بود؛ زمان نيز مرده بود ،مگر نه حرکت است که زمان را ميسازد؟ مگر نه
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شنيدم؛ از کجا؟ از کوه! و بهدنبال آن ،خش خش سنگريزهها و سقوط کوتاه و
بلند ريگها ...و من که سراپا «انتظار کشيدن بيتاب» شده بودم ،ناگهان شبح
انساني را ديدم.
آري ،شبح انساني که از کوه سرازير ميشد و چه راحت و مسلط و آرام!
گويي بر روي جاده صاف و پهني راه ميرود که اندکي شيبش تند است!
پرندهاي بود که بر سينه امواج ميلغزد ،و من که هرگز قادر نيستم بگويم چه
حالي داشتم ،چگونه بودم؟ قلبم چه ميکرد؟ روحم چگونه بود؟ و خونم چگونه

سراسيمه شده بود و مثل ديوانهها چرخ ميزد؟ چشمم چگونه بود؟ نگاهم چه
ميکرد؟ جوشش عرق بر چهرهام ،زير گلويم ،گردنم ،سينهام ،پهلوهايم ،چه
بود؟ «خودم» بودم؟ نبودم؟ همينجوري بودم؟ جور ديگري بودم؟ شكلم،
اندازهام ،رنگم ،بدنم ،موجوديتم ،دست و پا و سر و گردنم ،بود؟ نبود؟ چگونه
بود؟ ...
اينها را هيچ نميدانم ،هيچ نفهميدم ،حس نكردم ،نميتوانم بگويم ...ولي،
ديدم که :بئاتريس بود.
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در بستر رگهايم ميدويد و ميچرخيد و ميپريد و ميجوشيد و ،اصالً،
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آري ،بئاتريس بود .من او را پيش ازين ،همينجا ،دست در دست دانته ديده
بودم و ديده بودم که چگونه به سادگي و نرمي يك روح ،از اين کوه فرود آمد
و دست او را در دستهاي نوازشگر و مهربانش گرفت و او را همچون سايهاي
نرم و سبك بهدنبال خويش کشيد .دست در دست هم ،بيدم زدن ،چشم در
چشم هم ،بيپلك زدن ،قدم در اين راه نهادند و کوه بلند و صعب را باال رفتند و،
در ستيغ کوه آنجا که گويي آسمان بر سر آن تكيه دارد ،لحظهاي ايستادند؛
برگشتند و هر دو ،لحظهاي ،اين کوير را و اين راههاي دشوار و سوزان و دراز را

بيجنبش کوير را تا افقهاي مات و مبهوت برزخ را و لكه چرکين و زشت
خورشيد را بر سقف کوتاه و سنگين برزخ نگريستند و سپس ،رودرروي هم،
لحظهاي در هم نگريستند و ،جز لبخندي ،هيچ نگفتند و سپس ،به اين سو پشت
کردند و در آن سو ،سرازير شدند .لحظهاي صداي نرم پاهاشان ميآمد و سپس
همه چيز پايان گرفت و کوير ماند و بهت کوير و سكوت کوير که گويي دنيا
است در آخرين روزهاي وجود ،با آرامشي در انتظار برخاستن طوفان قيامت!
و من از زبان دانته قصهاش را شنيدم که از آنجا کجا رفتند و دست در دست
بئاتريس تا کجا و تا کجاها رفتند و راهها و مزرعهها و باغها و کناره جويبارها و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و آسمان گرفته و کوتاه و زمين مرده و مه گرفته و راکد و مردابهاي ساکت و
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زير سايه درختهاي بهشت را ،دست در دست هم ،چشم در چشم هم ،ميرفتند
و در نفس پاك سحر دم ميزدند و سرود بالهاي فرشتگان را که ،دسته دسته ،از
سويي بهسويي ،سرشار از شوق و نويد و پيام ،بهفرمان خدا ،پرواز ميکردند
ميشنيدند...
و من دست در دست بئاتريس گذاشتم و او ،مرا به سبكي سايهاش ،بهدنبال
خويش باال برد و ما ـ بيآنكه زانوانم احساس کند ـ ناگهان بر بلنديِ خفته در
ابرهاي کوه رسيديم و من چشم به آسمان دوختم و نگاهم را گرداگرد افق

از همه سو منتشر شدند و رودها سرازير گشتند و با هياهوي نشاطآور و
دستافشان و پاکوپان ،دشتها را بهسوي دريا ميبريدند و پرندگان مست
برخاستند و ماهيان شاد به شنا آمدند .زندگي بود که از سر آغاز ميشد .لحظهاي
ايستادم و دست در دست او ،هستي را تماشا ميکردم و لذت معجزه نجات
خويش را در کام جانم احساس ميکردم و سپس ،به سبكي دو پروانه ،از آن سو،
کوه را سرازير شديم...
و در برابرم ،بهشت پديدار شد.
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و من حال و دل مسافري را داشتم که عمري را در صحراهاي آتشخيز جهنم
سفر کرده و دشتهاي مرده برزخ را بريده و اکنون خود را در مرز بهشت خدا
ميبيند.
دستهاي مهربان بئاتريس را ،از شوق و شكر ،ميفشردم و هر لحظه بر شتاب
خويش ،براي رسيدن به قلب بهشت ،ميافزودم ،دلم براي يافتن حوض کوثر،
سايه طوبي ،جويبارهاي شير و عسل و قصرهاي پرشكوهي که بر روي نهرها،
انتظار ما را دارند بيتابي ميکرد.

آرزوهاي رنگين خيال انساني پياپي مرا سبكتر و بيقرارتر ميساخت ،که
احساس ميکردم دستها و پاهايم ،به معجزه شوق ،به شاهبالهاي بزرگ شاهيني
تيزپرواز بدل شدهاند و هر لحظه بيشتر و قويتر ميرويند ،و من ديگر به جاي
رفتن ميدويدم ،به جاي دويدن ميپريدم .از زمين برخاسته بودم و در فضا ،بر
باالي راهها و درختها و باغها و کوچهباغهاي بهشت ،از شوق ،پرواز گرفته بودم!
و در اين هنگام ،ناگهان ،قصر بلندي از طال را بر دامنه کوهي از نقره ديدم که
از زيرش نهرهاي آب زندگي ميگذرند و هوايش عطر جانپرور گلهاي پنج پر
مريمي را دارد که در باغهاي معلق آسمانها ميرويند و گرداگرد قصر را
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پيچكهاي شوقزده و پرنشاطي ـ همچون اطفال زيبا و معصومي که بر اندام
مادرشان درآويزند ـ فرا گرفته بود و ميديدم که لحظهبهلحظه ميرويند و قصر ما
را در زير پنجههاي خوشرنگ و ظريف خويش ميپوشانند و احساس کردم که
آن را ،با اين شتاب ،براي من ميآرايند.
همچون کبوتري بر بام قصر خويش فرود آمدم و سپس بيدرنگ ،بر روي
شاخه درخت تناور و خرمي که سراسر آن سرزمين بزرگ را در زير سايههاي
خويش گرفته بود ،نشستم و بيدرنگ ،از آنجا ،بر روي ايوان قصر ،بر ساحل نهر

پاك و صاف و براق آينه بود و خورشيد را در خود چنان منعكس ميکرد که
گويي چشمه زرين آفتاب از آن ميجوشد و آسمان از اينجا روشني ميگيرد ،و
روز از اينجا پديد آمده است و خورشيد آسمان انعكاس خورشيدي است که در
آينه اين نهر طلوع کرده است.
و من براي نخستين بار« ،تصوير خويش» را ـ آنچنان که بود ـ در دل پاك و
صميمي و راستين نهر تماشا کردم و چه شورانگيز است تماشاي صادق و راستين
خويشتن؛ چه شورانگيز است که کسي تصوير روح خويش را در آينهاش ببيند!
آه! که چه لذتبخش است! در بهشت لذتي برتر از اين نيست.
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اما ...اِ!! چرا؟ کو؟ کو تصوير بئاتريس؟ ! مگر تصوير بئاتريس را...؟ چرا...؟
با حيرت و هراس ،به راست و چپم نگريستم ،بئاتريس نبود! به پشت سرم
برگشتم ،نبود ،دور زدم ،چرخ زدم ،زمين و آسمان ،دور و نزديك ،همه جا را
جستم ،ديدم؛ نبود!
فرشتگان ميآمدند و ميرفتند و بال در بال هم از باالي سرم ميگذشتند،
سيماي زنان و مرداني که هالهاي از نور بر گرد خويش داشتند و زيبايي
خيرهکنندهاي از آن در چشم من ميريخت ،از برابرم رژه ميرفتند؛ در ميان

کشيدهتر و چهرهاي زيباتر و هاله نوري خيرهکنندهتر به چشمم ميآمدند ...برخي
را ميتوانستم بشناسم :محمد در ميان علي و سلمان و ابوذر و بالل و همراه
خديجه و زينب ...عيسي همراه سن پل و چند حواري ديگر که درست
نميشناختم؛ سقراط با همان سيماي حكيمانهاش در حاليكه همچون آتن،
افالطون و ارسطو و الخس و گزنفون و الكبيادس پيرامونش را گرفته بودند راه
ميرفت و سخت ميگفت .ابراهيم ،موسي ...زرتشت ...و مرداني و زناني که
نميشناختم اما سخت مقدس و پرشكوه و نوراني بودند ،آرامش ،سعادت و يقين
از نگاههاي زيبا و پرخلوصشان ميتروايد...
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به تصوير خويش که در نهر زالل و پاك برابرم شستشو ميشد خيره شدم،
دقيقتر شدم.
تصوير مبهم و لرزاني در عمق آب ديدم که هر لحظه به من نزديكتر ميشود
و سيمايش روشنتر ميگردد .سر از آب برداشت و همچون قويي ،نرم بر سينه
آب ،لغزان به سوي من ميآمد و لبخندي آشنا و مهربان داشت ،در يك لحظه
جادويي ،که دستهاي زيبايش را ،همچون نياز ،به سويم پيش آورده بود ،از آب
بر آمد و ديدم «او» است.

کام دريا به سوي من باز ميگشت ـ دستهاي خسته و تنهايم را در دستهايش به
نوازش فشرد و من براي نخستين بار ،از ساحل غمزدهاي که سالها بر آن ،تنها به
انتظاري نوميد ،چشم دوخته بودم ،برخاستم و در زير سايه روشنهاي افسانهاي
درختان و بر روي سبز فرش شبنم آجين بهشت گام ميزدم ،يك دستم در
دستهاي ويرژيل و دست ديگرم در دستهاي بئاتريس و در برابرم ،لبخندي از نور
بر لبان مهربان خداوند.
ناگهان زير پايم چاهي دهان گشود! سقوط کردم .چاه «ويل» بود ،ويل،
«واي!» .ناگهان روزنهاي از زير پديدار شد .روزنهاي بر سقف آسمان اين جهان.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ابرهاي خوشخبر اسفندي از باالي سرم ميگذشتند و او ـ که پس از سالها از
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لحظهاي گذشت و لحظاتي .به زمين افتادم .پيرامونم را نگريستم :باز کوير!
خلوت و هولناك و بيکس! و من پرندهاي مجروح ،در قلب تافته کوير!
و دانستم که ...ويرژيل من مرده است و بئاتريسِ مرا دريا رها نخواند کرد.
و در برابرم ،تنها راهي که ،از من ،به اين شهر بيهودهها ميپيوندد!
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آدميزاد هم چه گرفتاريها که ندارد! رآليسم و ايدهآليسم .هر وقت
ميخواهم خود را تسليم رآليسم کنم و به آنچه هست ،به «واقعيت» جهان و انسان
بينديشم ،احساس ميکنم که دچار ابتذال شدهام .انسان هميشه خود را از طبيعت

فاصله ميان «آنچه هست»شان ،با «آنچه بايد باشد»شان نزديك است و حتي ،در
برخي ،هر دو بر هم منطبق! حيوان و درخت است که اين دو «بودن»شان يكي
است.
هر موجودي در طبيعت «آنچنان است که بايد باشد» و تنها انسان است که
هرگز آنچنان که بايد باشد نيست .آدمي هرچه روح ميگيرد و هر چه از آنكه
«هست» فاصله مييابد ،از آنكه «بايد باشد» نيز دورتر ميشود و اين است که
هرکه متعاليتر است ،از وحشت ابتذال ،هراسناكتر است و از بودن خويش
ناخشنودتر و اين است فرق ميان انسان و حيوان .و اين است معني حرف
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شريفتر مييابد و خود را از «آن که هست» برتر ميخواهد .چه پستاند آنها که
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اگزيستانسياليسم که تنها در آدمي است که وجودش مقدم بر ماهيت است و
باصطالح قدماء؛ علت غاييش پس از علل فاعلي و مادي و صوري .او است که
ماهيتش را خود ميسازد .و هر وقت خود را تسليم «ايدهآليسم» کردهام ،گرفتار
مصيبتهاي شگفت شدهام« .بور شدن» يكي از عواقب ايدهآليسم است.
برکلي ،فيلسوف عميق و گستاخ انگليسي ميگويد جهان خارج است که
ساخته ذهن (ايده) است .هر کسي عالم را آنچنان ميبيند که خود «هست» .راست
هم ميگويد .مگر نه اين است که جهانبيني هر کسي تابع بينش او است؟ هرچند

اين عوامل گرفته باشد .بههرحال اين «خود او» است که جهان را و همه چيز جهان
را ميسازد .نمينگرد ،ميآفريند! و اين حرفي است که حتي ماترياليستهاي
جامعهشناس نيز ـ که دشمن برکلياند ـ قبول دارند.
رآليستها ميگويند که اگر هر کسي عالم واقع را يعني زمين و آسمان و در
و دشت و آدمها و جانوران و درختها و رنگها و شكلها را ،با ايده خود ،ذهن
خود ،ميآفريند و شكل و رنگ و وصف ميدهد و اگر عالم «برون ذات»
)(Objectivitéتابع درون ذات ) (Subjectivitéاست پس چرا همه مردم
تصور مشابهي از همه اشياء خارج دارند؟ مگر نه همين تشابه است که تفاهم ميان
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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افراد را پديد آورده است؟ ولي بعقيده من ،اين امر نشانه آن نيست که عينيت،
يعني عالم خارج ،داراي يك ذات مستقل از ذهنيت افراد است بلكه نشانه آن
است که افراد انساني همه از يك جنساند و داراي ذهنيتي متشابه و همسطح .و
گاه انسانهايي را ديدهايم که با ديگران درون ذاتي نامتجانس داشتهاند و جوهري
ممتاز و غيرمعمول ،و جهان را و همه چيز جهان را و حتي رنگها را و اشكال را
به گونهاي ديگر مييافتهاند.
ملك دينار از صحرا بازميگشت ،پرسيدند :از کجا ميآيي؟ گفت« :به صحرا

من به عشق فرو ميشد»! .آيا وي صحرا را همانگونه ميبيند و هوا را همانگونه
استنشاق ميکند و بوي باران و علف و خاك باران خورده صحرا را همانگونه
استشمام ميکند که ما؟ همانگونه که خواجه نظامالملك طوسي ،نوکر آلب
ارسالن؟
لحظه مرگ را بنگريد و آدمها را که هر يك ،در آن لحظه ،چه ميبيند و
چگونه؟
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و سپاسين ،امپراطور رم ،در بستر احتضار ،تا احساس ميکند که دم آخر
است ،ناگهان برميخيزد و فرياد ميکشد« :يك امپراطور ايستاده ميميرد»!
افسرانش بازوهاي او را ميگيرند تا بتواند سرپا جان دهد!
و زليخا! شاعري رجز مرگ او را سروده است:
دم واپسين زليخا به چنين ترانه دم زد
که :به جذبه محبت ،پسر از پدر گرفتم.

اشك حسرت و افسوسي تلخ در چشمان بيفروغش ميگردد و صدايش از عقده
گريه ميلرزد ،به درد مينالد که:
«مت و في قلبي شائبه حتي»
ميميرم ،در حاليكه در دلم هنوز شكي درباره «حتي» هست! که آيا واقعاً اسم
بود يا حرف جر؟
اگر تنتوره آسمان را به رنگ زرد ميکشد و يا در نقاشيهاي شرقي گاه
برگهاي درختان را به رنگ آبي ميبينيم و آسمان را بنفش ،و يا در سمفوني
گاستون دُفين سكوت صحرا و شب و مهتاب با يك سونات نرم و مرموز و با
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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شيب و فرازهاي نامحسوس بيان ميشود به خاطر آن است که چنان ميديدهاند و
چنين ميشنيدهاند.
آقاي دکتر نصر گفته است که حتي زمان ،در مينياتورهاي چيني و ايراني به
گونه ديگري است.
يك مالك از يك توده بزرگ کود حيواني ـ که خوب رسيده است و رنگ
انداخته و قشنگ پخته شده و خودش را کامالً خورده است ـ همان زيبايي و عطر
و رنگ را مييابد که يك نقاش در آن لحظه که لبخند ژکوند يا شاهكار ميكالنژ

پاييزي در چشم پيرمردي فقير ـ که همه زندگيش در سال از انگور تنها باغش
ميگذرد ـ همان است که يك شاعر بورژواي فيلسوف مسلك عارف يا
اگزيستانسياليست يا بودايي ميبيند.
چشمانداز هميشگييي که از پنجره اطاقمان ميبينيم و سالها در پيش چشم ما
بوده است ،آن روز که ما عوض ميشويم ،يكباره عوض ميشود و بگونهاي که
با آنچه پيش ازين ميشناختيم کمترين شباهتي ندارد و به گونهاي که حتي به ياد
نميتوان آورد که پيش ازين چگونه بوده است؛ يعني آن را چگونه ميديدهايم!
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و من چنين ميپندارم که متفكران درونگرا و نيز فردگرايان
(انديويدوآليستها )3و نيز صوفيان ،با چنين تجربه عميقي بوده است که گفتهاند
صلح را و خوشبختي را و زيبايي و خير را در درون برپا کن ،در خود بيافرين،
خود را چنان بساز تا جهان را پر از آشتي و سعادت و نيكي و جمال ببيني .من نيز
چنين گرايشي داشتم ،که اشراق را بهتر از عقل و دل را شريفتر از دماغ و درون
را بزرگتر از بيرون مييابم و بهخصوص که از «واقعيت» بيزارم و حقيقت را باالتر
ـ و هرچه متعاليتر دورتر ـ از آن ميشناسم و «مُثُل پرستم» و همواره عاشق آن
مطلق است.
و در چنين زمينه انفعالي فلسفي و با چنين درون ذات افالطوني ،بل ،فلوطيني،
ناگهان به «مائدههاي زميني» و «مائدههاي نو» آندره ژيد رسيدم که مَثَل من و اين
کتاب ژيد درست همان مَثَل مائده خدا بود و قوم گرسنه و قحطيزده بنياسراييل
که« :و انزلنا عليكم المن والسلوي کلوا من طيبات ما رزقناکم»...

 . 3به معني روانشناسي و فلسفي آن ،نه معاني اخالقي و سياسي و جامعه شناسي آن که مسائل ديگري است.
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و از آن ميان ،اين لقمه آسماني ـ که حكم «مَن» و «سَلوي» را برايم داشت ـ
کار مرا ساخت که« :ناتانائل! بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد ،نه در آنچه بدان
مينگري»! و من ديگر کاري نداشتم جز همين «کوشش»؛ و هيچكس نبودم جز
همين «ناتانائل» و خود را مخاطب هميشگي ژيد مييافتم در همين خطاب
هميشگيش که «بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد ،نه در آنچه مينگري».
و من هم فلسفه برکلي ،پيامبر مكتب ايدهآليسم ،را در زندگي تجربه کردم و
هم فرمان ژيد را در داشتن «نگاهي که ،بدان ،مائدههاي زميني را به زيبايي

بود که بيماري سلش را شفا داد و پيريش را جوان نمود و شش ماه به مرگش را
تا سالها تمديد کرد ،اما آن فلسفه و اين نگاه ـ که در مغز من بود و در چشم من ـ
چنين معجزاتي نكرد؛ و اگر «مكاتيب رزاس» نميبود و «دفترهاي سبز شاندل» و
بينش نوينم از اسالم ـ که راه پنهاني و شگفتي را که از رآليسم به ايدهآليسم
ميپيوندد ،به من نماياندند و اين خود داستاني عميق و انقالبي است که جنگ
تاريخي ميان عقل و اشراق ،و ماده و معني ،و دنيا و آخرت ،و فلسفه و عرفان ،و
سعادت و کمال ،و واقعيت و حقيقت ...را به آشتييي زيبا و راستين ميکشاند ـ
من در وادي هولناك حيرت ميان رآليسم و ايدهآليسم ـ که سالها در آن آواره
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بودم ـ گم ميشدم و تشنه جان ميدادم ،که نه تسليم «ابتذال» ميتوانستم شد و نه
تسليم «خيال».
يك روز به يك کتابفروشي رفتم ،کتابفروشي کوچك و قشنگ و باسليقهاي
بود؛ کتاب زياد نداشت ولي لوازم تحرير و کارتها و تابلوها و اشياء زينتي
سازگار با اطاق دفتر و کتابخانه و اطاق کار و نقاشيها و مجسمههاي ظريف ،و
آثار هنري متنوع در آن بسيار بود و يكي از سرگرميهاي من ،تنها سرگرمي
هميشگي من ،تماشاي اينگونه ويترينها است!

روحي زيبا و لطيف و قيافهاي هوشيار و پرجاذبه داشت؛ يك تيپ انتلكتوئل بود؛
سر و صورت و چشم و نگاه و حرکات و حتي لباس پوشيدنش گرم و
دوستداشتني و نازنين بود .من از ديدار او و گفتگو با او خوشم ميآمد؛ که به
قول بهار« :چه به از لذت همصحبتي دانايي؟» .با او که بودم آرامش مطمئن و
مطبوعي در خود احساس ميکردم .چنين مينمود که هرچه بخواهم ميتوانم به
او بگويم ،حس ميکردم که او هر حرفي را که بزنم ،که به زدنش محتاج باشم،
ميفهمد! همانطور ميفهمد که من دوست دارم .خيلي خوب خوشحال ميشد و
خيلي خوب غمگين ميشد ،چنانكه ،خودبهخود ،من از شادي او احساس شادي
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واقعي ميکردم و از غمش احساس غمگيني .در هر احساسي ،من به او حق
ميدادم و ازين رو بود که هرچه براي او پيش ميآمد و به هرگونه آنرا تلقي
ميکرد گويي براي من پيش آمده است و درست ،همان را تلقي ميکردم.
احساس ميکردم که زندگي عادي ،برخوردها و ديدارها ،بر روي قلب هر
دومان ،يك نوع اثر ميگذارد .ساعتها با هم بحث ميکرديم ،اما نه روي در
روي هم ،بلكه ،دست در دست هم ،شانه به شانه هم؛ و اين لذت مطبوع و گرمي
بود .ساعتهايي که من بر روي صندلي کوچك چوبي و کهنه مغازه کوچك و
خوبي بود .گويي او بود و مغازهاش بود ،نه براي کسب و کار ،براي من.
اسمش کلود برنارد بود و ديگران از اينكه همنام کلود برنارد معروف است
به او تبريك ميگفتند و آن را همواره گوشزد ميکردند اما من هرگز اين
يادآوري را دوست نداشتم .او را از کلود برنارد بهتر و دوست داشتنيتر مييافتم.
بزرگ بودن و مشهور بودن و حتي نابغه و دانشمند و مكتشف و مخترع بودن
چيزي است و خوب بودن و روحي گرم و اهلي و دلي مأنوس و انسانيتي جذاب
و دوست داشتني و احساسي معنيياب و زيبا داشتن چيز ديگري .بهخصوص که
من به کلود برنارد معروف هيچ ارادتي ندارم.
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اين فيزيولوژيست و طبيب خودبين و پربادي که با يك تخم لقي که در
مطالعه «اندام» انسان کرد ،چنان قدقدي راه انداخت که همه گوشها را کر کرد و
خيال ميکرد با يك کشفي که راجع به «چربي» نموده است کليد گنجينههاي
اسرار آفرينش را به دست آورده است! همو بود که با آن قيافه پرطمطراق و
پرافادهاش گفته بود «من تا روح را زير چاقوي جراحيم لمس نكنم باور نخواهم
کرد»!
يكي اين باباي چربيشناس ميشود و يكي انشتن و ماکس پالنك که قطر

کوانتوم نور را کشف ميکنند و با تواضعي از علم و از عالم حرف ميزنند که ـ
براي ما نيمهروشنفكران و قشر تحصيلكردههاي کلود برناردي ـ تكاندهنده است.
آن انشتن است که ميگويد« :من در مذهب ،از دهقانان النكشاير
متعصبترم» و «احساس عرفاني شاهفنر تحقيقات علمي است» و «هر که با تأمل
آشنا نباشد و به احساس حيرت دچار نگردد ،روح علمي را فاقد است» و آن
پالنك است که ميگويد« :بر سر در معبد علم نوشتهاند :هر که به درون گام
مينهد بايد ايمان داشته باشد».
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اين است که فرق آدمي که به اندازه يك «انگشتوانه» ظرفيت دارد و با يك
«چكه» آب سر ميرود با آدمي که اقيانوسها در دلش موج ميزند و احساس
خالي بودن ميکند!
بگذريم.
سخن از کلود برنارد خوب بود .حيف که تاريخ هميشه به سراغ آدمهاي
گنده ميرود .اگر من ميبودم اسم و عكس برنارد «صاحب باد» را از
دائرهالمعارفها پاك ميکردم و اسم و عكس برنارد صاحبدل را ميگذاشتم.

آزادي مطلق ،آزادي دشمنان کشورش ،الجزايريها ،و با روحي زيبا و سرشار از
ظرافت و خوبي و عمق .از آن کتابفروشها بود که از خيلي نويسندگاني که
آثارشان را ميفروخت دانشمندتر و فهميدهتر بود.
او هم مرا ،کمتر از من او را ،دوست نداشت .احساس مشابهي نسبت به هم
داشتيم .مغازهاش اوايل بولوار سن ميشل بود ،نزديك باغ ابسرواتوار.
آشنايي من و کلود از اينجا آغاز شد که يك روز ،يادم هست ،اواخر ماه
فوريه بود ،چند کتابي که در ويترينش گذاشته بود جلب نظرم را کرد و وارد
مغازه شدم .کتاب خاصي را نميجستم و ناچار قفسهها را تماشا ميکردم و کتابها
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چه ،دلي مواج از عشق به آزادي داشت ،نه تنها آزادي وطنش ،ملتش ،بلكه
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را «ورانداز» ميکردم .با لبخند آشنايي ـ که از يك نوع «سابقه» حكايت ميکرد ـ
پرسيد« :آقا شما کتابي را ميجوييد؟» من که جوابم منفي بود ،با اندکي
شرمندگي گفتم« :نه ،ولي »...ماندم که چه بگويم .گفت :من ميدانم که چه
کتابهايي براي شما جالب است .چند بار رفت و آمد و هر بار کتابي را آورد و
به من داد و ـ من در حالي که آن را ورق ميزدم ـ برايم توضيح ميداد و آن را
معرفي ميکرد .بيش از ده دوازده جلد کتاب براي من انتخاب کرد و با شگفتي
ميديدم ،با اينكه در زمينهها و موضوعات مختلفي است ولي هر کدامش درست

انتخاب ميکردم ،از ميان دهها دوست همفكر و همدم خويش که سالها با هم
بودهايم تبادل انديشه و احساس داشتهايم ،کسي را سراغ ندارم که به دقت او
بتواند ده جلد کتاب را ،از پيش خود ،برايم چنان انتخاب کند که ،بياستثناء،
همهاش کتابهايي باشد که من در جستجويش بودهام و يا چنان باشد که گويي
خود برگزيدهام.
براي من هوشياري و «آدم فهمي»يي در اين حد دقيق و درست ،با يك نظر،
حيرتآور بود ،آن هم در چشم يك «خارجي» که با تيپهاي جامعه ما آشنايي
قبلي ندارد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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«مجهول ماندن» رنج بزرگ روح آدمي است .يك روح ،هرچه زيباتر است و
هرچه «دارا»تر ،به «آشنا» نيازمندتر است .عارفان ما که ميگويند« :عشق و حسن،
در ازل ،با هم پيمان بستهاند» ،از اينجا است .اين فلسفه شرقي آفرينش است .حتي
خداوند نيز دوست دارد که بشناسندش .نميخواهد که مجهول بماند .مجهول
ماندن است که احساس تنهايي را پديد ميآورد و درد بيگانگي و غربت را .هر
انساني کتابي است چشم براه خوانندهاش .اسالم چه خوب ،در فلسفه خلقت،
«معرفت» را جانشين «عشق» کرده است که تصوف شرقي از آن سخن ميگويد.

طبيعت است و در زير نقاب روح ،مأمور تن .آشنايي نياز انساني است ،کار روح
است .اگر کسي به آدم «پي برد» ،آن «من صميمي و ناب و پنهاني» ما را بفهمد،
احساس خويشاوندي و آشنايياي کتمانناپذير در ما پديد ميآورد که
وصفناپذير است .تنها نيست و اين توفيقي است که حتي خداي بزرگ و توانا
را شاد ميکند .بههرحال ،يك انسان ـ اگر يك کتاب هم نباشد ـ يك «کلمه»
هست و ناچار با کسي که معني اين کلمه را ميداند احساس يك پيوند غيبي
ميکند .البته ،نه معني فرهنگنامهاي آن را ،که يك معناي قراردادي همه کس
فهم و مبتذلي است و دهها مترادف دارد ،بلكه معني خاص آن را همراه با روح و
«نوانس» و دقايق يدرك و اليوصف آن را که تنها يك شاعر حس ميکند .کلود
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

513

tarikhema.org

چنانكه گفتهام ،عشق نيازي غريزي است ،هرچند عشق نيرومند و زيبا .فريب
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برنارد يك روشنفكر اصيل بود ،نه از آنها که «در اثر مطالعه و ادامه تحصيل»
روشنفكر ميگردند (از آنها که بر اثر رواج ،روشنفكري ميکنند ،همانطور که
فالن مالباجي يا کربال رجبعلي از رساله عمليه آقا سيد ابوالحسن تقليد ميکند،
نامي نميبرم که در جامعه ما کم نيستند و در اينجا ،هر که هست يا مقلد متقدم
است يا مقلد متجدد و هر دو دشمن هم و هر دو از جنس هم) .3او جوهر
روشنفكري داشت .اگر هم سواد خواندن و نوشتن نميداشت باز يك روشنفكر
بود ،يك هوشيار فهميده خوب احساس .درست برخالف آن عده از علماي
انگشت عمق»!
وي از آزاديخواهاني بود که در اسپانيا و الجزاير بااستبداد و نيز استعمار
جنگيده بود .مذهبي نبود ،دماغي کافر داشت اما دلي مؤمن! و چقدر فاصله
داشت باآنهاکه دماغي مؤمن دارند و دلي کافر! زيبايي و نيكي و فداکاري و حتي

 . 3اين قضاوت آن ايام من است ،قضاوتي که امروز – همراه با احساسي که آن را در من پديد آورده است –
تغيير کرده است .چه آنها روشنفكرند – اما نه مقلد متولي هاي مكاتب – و مذهبي اند – اما نه مقلد متولي هاي
مذاهب  -و ديروز تك و تنها بودند و در الي دو سنگ تجدد و تقدم ،فشرده و اسير ،اکنون موجي دامنگستر شده
اند و اين دو سنگ آسيايي که با يك جريان آب مي چرخد از گردش بازداشته اند.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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محقق بيشعور کودن! به تعبير آقاي حلبي« :دريايي وسيع ،اما به اندازه يك بند
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ايثار در ذاتش بود .استعداد فهميدنش شگفتآور بود ،تا هر کجا ميبرديش به
راحتي ميآمد .حتي در سرزمينها و راهها و افقهايي که از او و دنياي او خيلي
دور بود .سخني که آن خانم نويسنده درباره ناپلئون بناپارت گفته است درباره او
صادق بود و حتي صادقتر ،که «هر معنايي تا به ذهن وي وارد ميشد ،بي
کمترين دشوارييي ،ميرفت و راهش را ميدانست و در جاي خاص خودش
قرار ميگرفت».
مردي کمحرف بود ،اما گاه که مخاطب آشنايي مييافت ،همه سكوتهايش
قيافهاش و هم مغازه کتابفروشياش از اين هر دو حكايت ميکرد.
تفاهم ما به آشنايي وآشنايي ما به انس کشيد و به همان اندازه که من به
دوستي او ،گفتگوي با او ،احساس احتياج ميکردم او نيز چنين احساسي به من
داشت .عالقه شديد مرا به مسائل هنري و ادبي دليل آشنايي من گرفته بود و الاقل
نشانه تشخيص ذوقي بسيار دقيق و عميق من.
ميگفت ،احساس و بينش اشراقي من در نگاه زيباشناسي و هنري من اثري
بهجا گذاشته و بدان «روح» خاصي دميده است که چشمان هنر مدرن ما ـ که تنها
«تناسب» و «تأثير» را ميبيند ـ آنرا فاقد است .او نميدانست که اين خصيصه هنر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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را جبران ميکرد .مغز منطقي را با ذوق هنري و فلسفه را با زيبايي توأمان داشت.
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اصيل شرقي است که تنها زبان زيبايي نيست بلكه زبان «لطيفهاي نهاني» است که
در آن ،فلسفه اشراقي با زيبايي به هم در آميختهاند.
بههرحال ،به دقت تشخيص و ذوق لطيف هنري و «پسند» من سخت اعتقاد
داشت و حرفها و اظهارنظرهاي مرا در اين مسائل بسياري جدي و جالب تلقي
ميکرد و با اينكه من معتقد بودم که اطالعات هنري او خيلي بيشتر است و من
هميشه از او دانستنيهاي تازه ميآموختم و آشناييهاي بسيار در عالم هنر مدرن
و سبكها و مكتبها و موجهاي تازه گرفتم و او را استاد خود ميدانستم ،او

يك روز تا پا به کتابفروشي او گذاشتم ،با خوشحالي از جا پريد که« :چه خوب
آمدي .کار فورييي با تو داشتم» .رفت و پاکت بزرگي آورد و گفت« :اينها
طرحهاي متنوعي است که براي کارت دعوت ساختهام و ميخواهم به بنگاه
مطبوعاتي بزرگ ژيلبرت بفروشم و يكي از آنها را که از همه «موفقتر» است
براي شرکت در نمايشگاه انتخاب کنم و اين بود که چند روز است نگاه داشتهام
و منتظر که تو را ببينم و مشورت کنم .بههرحال ،آنرا که تو ترجيح دادي انتخاب
خواهم کرد».
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بهگونهاي مرا مينگريست که هرگز چنان شايستگييي را در خود سراغ نداشتم.
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سئوالش را با اين عبارت طرح کرد که «ميخواهم با اين حالتي که ميگويم
اين طرحها را بررسي کني .فرض کن که خود تو ميخواهي داماد شوي .آمدهاي
اينجا و اين طرحها را بررسي ميکني .کداميك را در اين ميان از همه زيباتر و
موفقتر ميبيني»؟ گفتم :به اين سئوال نميتوان يك پاسخ داد زيرا هر تيپي و هر
سني با طرح و رنگي متناسب است ،مثالً براي يك زوج اشرافي کارخانهدار يا
کافهچي يا فرهنگي ،يا وابسته به طبقه نجيبزادگان اصيل يا موج نو مافوق مدرن،
دانشگاهي يا نظامي...

تو ،بلكه به تيپ تو نيز هم .ميگويم اگر ،بر فرض ،براي جشن ازدواجت بخواهي
يك کارت دعوت بسيار زيبا و جالب انتخاب کني ،از اينها کدام را ميپسندي؟
من هم خيلي فيلسوفانه و هنرمندانه طرحها را بررسي کردم و رنگها را و
معني و احساس رنگها و تناسب هر رنگي با هر تيپي را سنجيدم و همه ذوق و
شناخت و احساسم را بكار گرفتم تا رسيدم به يك طرح و بي هيچ تأملي آن را
برداشتم و بقيه را کنار گذاشتم و مشغول مطالعه دقيقتر شدم و در هر نگاهي
خطي و سايهاي و رنگي و شكلي را که براي جشن و ازدواج و پيمان و پيوند و
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حرفم را بريد که :نه ،گفتم براي خودت ،مقصودم تنها اين نبود که به ذوق
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عشق و اصالت و صداقت و عمق و خلوص و احساس و آينده و خيال و آرزو...
متناسبتر و زيباتر بود کشف ميکردم و کيف ميکردم و از اين احساس توفيق
غرق لذت و سربلندي ميشدم که ببين در چنين انتخاب و تصميم دشوار چه قاطع
قضاوت ميکنم و تشخيص ميدهم و چه نكتههاي باريكتر از مو که در اين
طرح ميخوانم و عمق فلسفي و احساس اشراقي و ذوق هنري را تا کجا و چگونه
به هم در آميختهام.
با قيافهاي که تصميم و توفيق و اطمينان از آن موج ميزد ،و با حالتي که يعني

نه يك پيشنهاد يا پسند و يا سليقه شخصي ،و بههرحال ،بهقول طالب علوم قديمه،
با لحني «اين است و جز اين نيست» ،گفتم :بفرماييد! اين!
ديدم ،بر خالف هميشه ،اصالً اين آقاي کلود برناردِ معتقد و مريد من به
کارت نگاه هم نميکند و عوضش به من خيره شده است .گفتم :چي؟ با لبخندي
مردد و بالتكليف ،گفت :اين را براي چه کاري انتخاب کردي؟ گفتم :بنظر من،
اين موفقترين طرح کارت دعوت عروسي است.
مدتي سكوت کرد و توي فكر رفت و باالخره با آهنگ خسته و بريدهاي
گفت :اين را که ...من براي ...کارت دعوت عزا تهيه کردهام!؟
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اين ديگر حرفي ندارد و جاي بحث و شور و ترديد نيست ،که يك کشف است،
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ـ بله ...نخير.
ـ سكوت...
ـ سكوت...
ناگهان تند تند حرفهايي زدم راجع به فلسفه و ...غيره ...و نفهميدم چي بود.
و بعد گشتي زدم دور مغازه و قفسهها را با دقت ،بدون آنكه چشمهام ببيند،
نگاهي دور و دستپاچه انداختم و يك خداحافظي يواش و توسري خورده و
يك خواب وحشتناکي که قلبش را در مشت ميفشرد ،ناگهان از خواب بپرد.
نسيم ماليمي ميوزيد و شهر سر جايش بود و از قيافه مردمي که ميگذشتند
ميخواندم که هيچکدامشان متوجه اين جريان نشدهاند .عرض خيابان را بريدم و
رفتم به «آن طرف» و بعد ديدم آزادم که به هر طرفي که بخواهم ،راست يا چپ،
بروم و ...چند لحظه بعد ،ديدم شب شده است و من ساعتها است که بر روي
نيمكت سبز هميشگيم ـ زير درختي که با او مدتها بود خو گرفته بودم ـ در
حالت يك بيوزني مطلق ،نشستهام و بيآنكه احساس کنم ،دارم صف طوالني
شمشادهاي پاکوتاه کنار باغچه را و گاه ميلههاي نردههاي ديوار باغ ابسرواتوار را
ميشمارم و تمام که ميشود ،باز از سر ميگيرم.
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موقتييي کردم و پريدم بيرون! راحت درست احساس کسي را داشتم که در اوج
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وقتي ديدم پاسي از شب گذشته است و بايد به خانهام ـ که يك اطاق تنها
بيش نيست ـ بروم ،احساس خجالت مخصوصي که لحظهبهلحظه سنگينتر ميشد
مرا نميگذاشت که از روي نيمكت چوبي برخيزم .که در اطاق بيشتر با خودم
روبرو ميشدم و اين کار مشكل بود.
از اين دوره و اين باغ ،يك خاطره جالبي هم دارم ،من اين باغ ساده و خلوت
و زيبا را از همه فرانسويها و غيرفرانسويها ،بيشتر دوست ميداشتم؛ مردم همه
در باغ لوکزامبورگ جمع ميشدند که معروفترين و جالبترين باغ پاريس

نيمكت سبز چوبي ،در زير درختي که با او آشنا شده بودم و عادت کرده بودم،
ساعتها بنشينم و تنها فكر کنم و ،بهقول ناصرالدينشاه« ،خياالت بفرمايم»! و اين
کار هميشگي من بود و جاي هميشگيام .تا کمکم دوستان و آشنايان که غالباً در
رستوران مسلمانها که نزديك باغ است ،غذا ميخوردند پيدايم کردند و هر
وقت ميرفتم ،هنوز ننشسته ،سر و کلهشان پيدا ميشد و مرا از کارم ميانداختند و
ناچار ،ميعادگاه با خويشتنم را عوض کردم.
در اين باغ کوچك و ساده کسي نبود؛ گاه بچهاي ،زن و مردي ميآمدند و
چون سرگرمييي ،از هيچ نوعش ،نمييافتند ،زود ميرفتند .تنها کسي که هميشه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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آنجا بود و پيش از من و بيش از من به اين باغ مجهول و بيکس وفادار بود ،تنها
مجسمه مدخل باغ بود او را نيز دوست داشتم ،زيرا هم يك مجسمه زيباي به
سبك قديم بود .عصر طاليي يونان و رم باستان؛ که مجسمه يعني مجسمه همين
عصر (اگر قرار باشد هنر فكري و اعتقادي همان هنر قرون وسطي باشد چه بهتر
که همين هنر مادي اومانيستي غيرمذهبي باشد) ،با سر و گردنهاي زيبا و
باشكوهي که ديگر مانندش ،نه در تاريخ و نه در جغرافيا نيامد ،با اندامي که همه
زيباييهاي اندام انسان را در خود جمع دارد (و نمونههاي جديدش :داوود و

تأثير ذوق شرقي ـ و بهخصوص« ،ونوس در قفس» و )...که جان هنر عصر طاليي،
زيباييهاي اندام انسان بود .اين مجسمه نيز مجسمه دوران رنسانس بود .در
حقيقت ،در عهد ناپلئون گنده ساخته بودند ،اما آنرا بايد از دوران رنسانس دانست
زيرا ناپلئون بود که دوست داشت پاريس را به سبك رم قديم بسازد و غالب آثار
رمي و رنسانسي پاريس ،يادگار اين تمايل او است...
ديگر آنكه او يك مجسمه تنها بود ،بر روي سكوي مغرور و بلندش ايستاده
ميانديشيد ،و گويي به اين شهر ده ميليوني رنگارنگ پرجوش و خروش کاري و
سر و کاري ندارد؛ خودش است و خودش؛ دو نفري با همند و فارغ از روزگار! و
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اين بود که او را دوست ميداشتم و باور نميکردم که او يك تكه سنگ بيجان
و بياحساس است که آنرا تراشيدهاند ،هرگز! با اواحساس شباهت و رفاقتي
خاص ميکردم و او را مردي در خور دوستي و ستايش مييافتم ،گاه در برابرش
لحظاتي ميايستادم و به چشمهاي پرتفكر و لبخند عميقش و آن پيشاني مواج و
پروقارش چشم ميدوختم و لبخندي از سر ستايش و هم احساسي و همفهمي
ميزدم و احساس ميکردم که لبخند لبهايش ،به پاسخ من ،کشيدهتر و روشنتر
ميشود ،لبهايش درست تكان ميخورد.

ميرفت و دور از من ،غالباً به فاصله دو نيمكت ،مينشست و مانند مرتاضان
هندي ،سكوت و تفكر را ،همچون يك کار اصيل و مثبت و جدي مذهبي ،انجام
ميداد.
اکنون سه نفر شده بوديم! سه مجسمه تنها؛ يكي ثابت و دو تا متحرك!
احساس ميکرديم که ميان ما سه تن رابطهاي و اشتراکي هست که ،گرچه
نميدانستيم چيست ،اما ميدانستيم که در اين شهر پرجمعيت ،يك تن ديگر نيز
نيست که با ما شريك باشد .اين پيوند مرموز را ما در چهره و نگاه هم
ميخوانديم اما هرگز آنرا به رو نميآورديم .هرگز از آن هيچ نگفتيم .ما سه
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مجسمه بوديم و مجسمهها ـ هرچند خويشاوند و آشنا و همدرد ـ با هم سخن
نميگويند.
احتياجي هم به گفتن وحرف زدن نداشتيم؛ زيرا آنچه ما را به هم شبيه نموده
بود و ما آنرا احساس ميکرديم ،چنان مبهم و ناشناخته بود ،که نميدانستيم چه
بگوييم ،و چنان روشن و معلوم بود که نيازي به گفتگوي از آن احساس
نميکرديم.
دوست سومي ما يك دختر خاموش و مرموزي بود؛ از مردم جنوب اروپا

خاکستري رنگ بود و نيز چشمانش؛ من هرگز چشماني بدان رنگ نديده بودم.
چشمهاي خاکستري رنگ بسيار ديدهام اما اين صفت خاکستري رنگ هيچ چيز
را بيان نميکند .اصالً از رنگ حرف زدن و بهخصوص از رنگ چشمها حرف
زدن دشوار است .نه تنها چشمهاي رنگين ،بلكه چشمهاي سياه نيز ،هر کدام ،به
رنگي هستند .الزم نيست توضيح بدهم که از چشمهايي حرف ميزنم که حرف
ميزنند؛ نه چشمهايي که فقط ميبينند و اگر چشمپزشكي ترقي کند ،ميتواند
دو عدسي به جاي آن بگذارد و ،با اين تعويض ،هيچ چيز عوض نميشود.
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از چشمهايي که حرف ميزنند! اين جمله را هم قرطيها و شاعرها و
احساساتيهاي خنك و لوس و سطحي تكرار ميکنند و آنرا به لجن کشيدهاند.
اما خواننده من بايد بداند که من اين جمله را در چه سطحي و با چه معنايي
ميگويم .درست است که چشمها حرف ميزنند ،همه چشمهاي خوب حرف
ميزنند ،اما اين تنها کافي نيست .مگر همه زبانها و لبهاي سالم حرف
نميزنند؟ پس چراحرف زدن را براي زبانها يك صفت و استعداد ممتاز عالي
نميگيريم؟ خواهيد گفت آخر زبان کارش حرف زدن است! اشتباه همينجا

همانطور که ما ارزش زبان را ـ زباني را که در کاسه دهن قرار دارد و
پلكهاي لبها آنرا در پناه گرفتهاند ـ نه به حرف زدن ،بلكه به حرفهايي که
ميزنند ميسنجيم ،و زباني را گوينده دشنام ،گوينده غيبت ،گوينده فضوليهاي
ابلهانه ،گوينده ديكته ،گوينده علم ،ادب ،گوينده شعر ،آواز و گوينده الهام،
وحي ،آيات زيباي خدايي ...ميناميم و به هر کدام ارزشي مينهيم ،آن زباني را،
زبان نامريييي را ،که در کاسه چشمها پنهان است و لبهاي پلكها آنرادر پناه
گرفتهاند ،بايد نه به حرف زدن ،بلكه به حرفهايي که ميزنند بسنجيم.
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در برابر يك شكمدار غبغبدار پولدار زورداري که ،اگر اين دارندگيهايش
را از او بگيريم ،جز ذخاير معده بزرگ و کوچكش هيچ برجا نميماند ،زباني که
همچون دم يك سگ ولگرد مزبلهها ،دستپاچه و با آب و تاب و شوقزده تملق
ميگويد ،زباني گويا است و زباني نيز که در برابر شكوه و اقتدار ،شكوهمندتر و
مقتدرتر ميگردد و در حمله مرگ و آتش و خون ،آبديده بيباك بران ميشود
و از آن حماسه ميريزد اما ،در پيشگاه ايمان و عشق و راستي و زيبايي ،شاعري
سوخته و عارفي گداخته ميگردد و همچون شاخه نرم و ترد درخت موسي،

ميتراود ،نيز زباني گويا است! و چه زشت و ستمكارانه است که هر زباني را به
سخنوري و گويايي بستاييم و حتي بشناسيم!
و زبان چشمها نيز چنين است و نميدانم چرا شاعران که شايستهترين
زبانشناسان و اديبان اين زبانند و در برابر آنچه چشمها ميگويند ،گوشي شنوا در
دل پنهان دارند ،آنرا در نيافتهاند و از اين مرزِ «چشم سخنگو» ،قدمي به اين اقليم
ابديت و بينهايتِ حرفها و حرفها و حرفهايي که در فرهنگ چشمها خفته
است ننهادهاند! آنها از ادبيات غني و پرشگفتي و پراعجاز چشمها ،يك اثر ،يك
شعر و حتي يك کلمه نميدانند و نميدانند که چشمهايي هست که از عالم
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ديگر سخنها دارند و از داستانها و دردها و عاطفهها و آشناييها و سرگذشتها
و حادثهها و پيمانها و پيوندها که در وراي اين عالم و آن رويه اين زندگي و در
آن سوي اين آسمان و اين آفتاب ميگذرد حكايتها ميکنند و ...کسي
نميشنود ،کسي فهم نميکند و تنها شاعران ـ که تنها آگاهان اين زبانند ـ اين را
دانستهاند که ...آري ...چشمها هم حرف ميزنند! چه ميگويند؟ چهها
ميگويند؟ هر چشمي چه حرفهايي ميزند؟ بزرگترين خطيبان ،تواناترين
شاعران و داناترين فيلسوفان چشمها کدامند؟

چشمهايي خاکستري داشت ،يعني چه خاکستري؟ يعني هيچ! فقط ميگويم
تا گفته باشم که سياه نبود ،آبي نبود ،ازرق نبود ،سبز نبود و به رنگهاي ديگر نبود
و ...خاکستري هم نبود ،اصالً مثل اينكه هيچ رنگي نداشت ...ما غالباً آنچه را که
به هيچ رنگي نيست ميگوييم خاکستري رنگ!
مگر نه؟ آب (نه دريا ،رود ...آب) ،يك قطره آب ،باران ،اشك ...به چه
رنگي؟ هيچ! اما بيشتر دلمان ميخواهد بگوييم خاکستري رنگ ،چرا؟ زيرا
چشمهاي سطحي کودن ما بيرنگي را نميتواند ديد .چرا شب هيچ نميبينيم؟
چرا همه شبكورند؟ چون شب رنگها ميروند و چشمهاي ما ـ که جز رنگها را
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در اين عالم شگفت نميبيند ـ کور ميشوند! و اگر در روز ،يك «بيرنگ» را
بتوانيم ديد ،آنرا بايد حتماً به رنگي بناميم ،به چه رنگي؟ ناچار خاکستري!
خاکستري رنگ غالباً يعني بيرنگ ،و ازين رو است که اين رنگ براي خود
نامي ندارد .سرخ ،بنفش ،سپيد ،سبز ...نام خود رنگهايند ،اما آن بيرنگي که
نيست و نامي هم ندارد ـ اما بايد بدان رنگي بزنيم ،نه در چشم ،در زبانمان ـ
ميگوييم خاکستري رنگ ،سربي رنگ ،ابري رنگ ،فوالدي رنگ ...اينها که نام
شيء است نه نام رنگ ،پس کو نام رنگ؟ نام رنگي که خاکستر و سرب و آب

آري ،چشمهاي او سربي رنگ بود ،نه ،ابري رنگ بود ،يعني رنگ نداشت،
بيرنگ مطلق ،دو بيرنگي مطلق بودند که ،به شكل چشم ،در ميانه پلكهايش
ديده ميشدند .چشمهايش به رنگ دو قطره درشت آب زالل و پاك بود!
درست مثل دو دايره خيالي ،يعني دو دايره از جنس خيال؛ مگر خيال خاکستري
رنگ نيست؟ روح ،خيال ،احساسهاي پاك مجرد و آرام ،ابديت ،عدم،
ملكوت ،صفا ،اطمينان ،آرامش ،آسمان جهان ديگر ،فضاي مطلق ،اين دنيا پيش
از آفرينش ،مهرباني پاك ونجيب و غليظ و آرام ،همه خاکستري رنگاند ،به
رنگ آب ،به رنگ مه ...بيرنگ!
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صبح صادق ،چرا افق مشرق به رنگ سربي است؟ سحر سربي رنگ است،
زيرا شب رفته است و روز نيامده است؛ زمان را نه شب رنگ زده است و نه
آفتاب؛ رنگ شب را از چهرهاش زدودهاند و هنوز آفتاب نيامده است تا روزش
رنگ زند؛ سحر يك زمان بيرنگ است؛ سربي است ،يعني مثل سرب بيرنگ،
نه به رنگ سرب!
گرداگرد پلكهايش را ،با ظرافت و پختگييي که احساس نميشد ،خطي
ميکشيد به رنگ گيسوانش ،ابروهايش؛ يكنوع خاکسترييي که دارد بور

خط مژگانش ـ که تندترين رنگي بود که در سر و رويش ديده ميشد ـ
چشمانش را به بيرنگي خياليتري رنگ ميزد .و اين تنها آرايشي بود که
ميدانست.
رفتار مرموز و سكوت پرتفكري که داشت ،با اين چشمها چنان سازگار بود
که مرا هميشه دلواپس ميداشت که ،اگر چشمانش چنين نبود ،چقدر ناسازگار
مينمود !آزاردهنده ميشد! نه بالهت يك سيماي معصوم و نجيبانه را داشت و
نه وقاحت يك چهره وحشي و هوسانه را! (در تيپهاي کاتوليك ميگويم!)
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چه بگويم؟ اين کلمات را ساختهاند تا چهرههاي زيبا را وصف کنند يا
چهرههاي زشت را .فقط بلدند بگويند :اين زيبا است ،آن زشت.
کلمات نوکر مردماندو مردم جز زشتي و زيبايي چيز ديگري نميفهمند!
يك مانتو جير ساده ،به رنگ خرمايي بيحالتي ،هميشه همدم اندامش بود؛
ولي من آنرا مانتويي بهرنگ سربي ميديدم و چنين گمان ميکردم که اين جزيي
از وجود او است ،يكي ازاعضاء اندام او است و همان اندازه معني داشت که
خودش ،يكايك اندام خودش ،غير از چشمهايش!

اندازهاي پر از «وجود» و مملو از «بودن» بود ،چنان حضوري نيرومند و پر داشت
که تنها يك نگاه بسيار عاميانه و چشماني کودن و ابله ميتوانست ،در حضور او،
متوجه کفش و جوراب و رنگ پيرهن و دامنش باشد ،و چشمهاي من تا اين
اندازه بيشعور نبود و ...يا او چنان بود که خويشتن را بيشتر از آن مييافت که ،با
آرايهها و پيرايهها ،خود را جبران کند و زيباتر از آن ،که با رنگها و طرحها
بيارايد ،و چندان به خود ايمان داشت که در انديشه آن نبود تا خود را در
پارچههاي رنگين و رنگارنگ کتمان نمايد؛ او از هرچه بود و هرچه داشت خجل
نبود.
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او نه تنها اينچنين وسوسهها را نداشت که گويي ،در اين عالم ،هيچ وسوسهاي
او را پريشان و ناآرام نميساخت .آرامش و ايمان و اعتماد چنان در عمق
وجودش حلول کرده بود و در آن پخته شده بود که حتي کمترين موج شعفي،
ياد خاطرهاي ،تكان خفيف آرزويي ،وزش نرم نسيم تخيلي ،بر پنهانيترين
پردههاي روحش موج نميانداخت.
چنان مينمود که گويي زانوانش در راه رفتن ،دستهايش در حرکت کردن
و چشمهايش در حاليكه به گوشهاي ميچرخيد و همه اندامهايش به نيروانا
بهشت ،بر بام ابرهاي لطيف آسمان گام مينهاد.
همچون شبحي در هوا ،آرام وارد باغ ميشد ،در کوتاه و آهني باغ را ،که
نرده مانند و سبك بود ،آهسته بر روي محورش ميچرخاند .اين در آهني نيز،
گويي بهخاطر او ،برخالف هميشه صدا نميکرد .آهسته وارد ميشد؛ آرام
برميگشت و دستهايش را به آرامي ،بطرف در ميبرد و آنرا به آرامي به جاي
اولش باز ميگرداند و آرام ،بيآنكه کنجكاوييي سر و چشمش را پريشان کند،
بهطرف نيمكت خودش ميرفت و آرام مينشست و ،به آرامي ورود رودي در
دريا ،به آرامي نهر ماليم شير صبح در حلقوم شب ،و به آرامي گامهاي مغرب در
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آسمان آرام کوير ،و به آرامي فرو رفتن خورشيد در دوردست اقيانوس آرام ،به
دنياي آرام و بيمرز سكوت پرمعنا و مرموزش گام مينهاد و اندك اندك در آن
فرو ميرفت و لحظهاي بعد ،در آن غرق ميشد و محو ميشد و از چشم ناپديد
ميشد .رفتارش به يك روح مرتاض ،به يك خواهر مسيحي ،به يك تارك دنيا،
يك راهبه دردمند سودازده ايمان و تسليمشده بياراده آن عشق نيرومند و مسلط
ميمانست ،اما سيما و نگاه و سر و مويش آنرا تكذيب ميکرد .بيشتر به يك
دختر هنرمند مدرن شبيه بود تا به يك راهبه مقدس .آرامش چهره و بيتفاوتي

خواهر تارك دنياي مسيحي را که با خدا ازدواج کرده باشد .بيشتر تيپ يك
دختر مدرسه بوزار را داشت تا دختر دير.
گرچه آنهاکه خدا را يافتهاند و او را عاشقانه دوست ميدارند ،با آنها که او را
گم کردهاند و مأيوسانه و مضطرب دم ميزنند ،با هم بيشباهت نيستند ،هر دو
شور و شعفهاي رنگين و روزمره را در خود کشتهاند،هر دو بزرگتر از آنند که
در کنار اين جوي متعفني که لجن زندگي از آن ميگذرد ،بنشينند و بنوشند و
بزنند و بخورند و بكوشند و مست شوند .ابيالعالء معري با ابوسعيد ابيالخير و
سارتر و کامو نيز با گنون و پاسكال شبيهاند .آنها که خدا ندارند و از غيبت خدا
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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در آسمان ،به وحشت افتادهاند و جهان در چشمشان تيره و تلخ و ابله مينمايد،
به مقامي رسيدهاند که عارفان ميرسند و خداداران عاشق ميرسند .بههرحال هر
دو از زمين دور شدهاند!
همچون آن روح دردمند تنهايي که به «انتظار» ايمان نداشت اما هيچگاه به
روزمرگي نيز تن نداد و گرماي زندگي را زمستان و زيباييهاي زندگي بيانتظار
را زشت ميديد و هنگامي نيز که آفتاب در افق قلب پهناورش ،صحراي سوخته
و ابدي روحش طلوع کرد ،به زندگي و روزمرگي تن نداد و «مائدههاي زميني»
بلندش را به «اين هواهاي عفن ،اين آبهاي ناگوار» 3نيالود.و جز در آن باغهاي
خرم بهشتي ،چشم در هيچ باغ و بهشتي نگشود و جز بر کرانه آن برکه کبودي
که ميعادگه فرشتگان است ،بر لب هيچ دريايي ننشست:

 . 3اي عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول
زين هواهاي عفن زين ،آبهاي ناگوار
(کمال الدين اسماعيل)
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که براي دلهايي که با آسمان پيوند دارند ،کفر و ايمان ،همچون عشق و
بيعشقي ،يكي است ،يكي؟ آري يكي است ،هيچكدام عقاب آسمانپيماي
ملكوت دلشان را زاغ لجنخوار باغهاي ترهبار فروشان نميکنند!
شايد او چشمهايش رنگين بوده است و حتماً به آن رنگ ،يعني به آن
بيرنگي ،که چشمي نيست ،نميتواند باشد ،چشمي به رنگ يك قطره زالل
آب ،به رنگ يك تكه ابر ،به رنگ سپيدهدم صبح زود! ...آري ،حتماً رنگي
داشته است؛ سياه ،سبز ،خرمايي؛ آبي ،ماشي يا کبود و بعدها رنگش محو شده

ميدوخت؛ ساعتهاي ساکت ،نگاههايش را در ابرهاي سربيرنگ افكار مبهمي
ميدوخت که از هيچ رنگي از زندگي ،از هيچ رنگي از اين دنيا ،رنگ نگرفته
بود .افكار بيشكل و بيرنگ! بيشك انديشههايي که بر خاطرش ميگذشت
صورتهاي مشخص و ساخته و رنگيني از تصورات نبود .او ميانديشيد ،اما
همچون يك مبهوت ،نگاهش بهت نگاه يك مجنون آرام و ساکت و عميقي را
داشت ،اينگونه انديشهها ـ که از زندگي و از عالم بيگانهاند و در آن سوي اين
آسمان و اين دنياي رنگها و دنياي اشياء رنگين و آدمهاي رنگين و زندگيهاي
رنگين در پروازند ـ «صورت» ندارند؛ تصور اشياء و اشخاص در ذهن نيستند؛
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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سلسلهاي از حلقهها و رژه يك کارناوال مسخره متنوع و رنگارنگ نيستند؛ يك
جريان پيوسته بيمرز و بيشكل و بيرنگي است که در آن احساسها و معنيها
همانند ارواحاند؛ ارواحي که در قالب کالبدهاي گونهگونه حلول نكردهاند.
اينگونه تفكر ،غرق شدن در عالم ارواح معاني و عواطف است ،نه سان ديدن
صف اجساد و انواع و اشكال و الوان آنها؛اين است که تفكر ،تصور ،انديشيدن...
وکلماتي ازين گونه ،اينجا ،درست نيست؛ جذبه است؛ خلسه است؛ تأمل است،
استغراق عميق در قلب اقيانوسهاي بيكرانه کشف و شهود است .همچون حالت

جامههاي معشوقش همه در خاطرش ذوب ميشوند و در عشق محو ميشوند و
دور از او ،عاشق به او نميانديشد ،در جذبه «او» چنان مستغرق است و مجذوب
که پنج حسش ـ که دريچههاي روح ادراك و احساس اويند به عالم بيرون از او ـ
بسته ميشوند و کانونهاي گرم احساس و ادراك و تعقل و تفكر و حافظه و
خاطرهاش تعطيل ميگردند و هم حواسش و هم احساسهايش همه در هم ادغام
ميشوند و از نيروي عاشقي در هم ميفشرند و در حريقي که دمادم بر آن
تندبادي از غيب ميوزد و ديوانه ترش ميکند ،هم وجود عاشق ميگدازد و هم
صورت معشوق و تنها عشق ميماند و دگر هيچ! «هيچي» که يا در صورت يك
مجسمه خاموشي که مانتويي خرمايي بر تن دارد و به فاصله دو نيمكت ،دور از
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من در زير آن درخت هميشگي« ،قرار گرفته» است تجلي ميکند و يا بهصورت
يك مجسمه خاموش و عرياني که برابر من ،بر روي پايه بلند و مغرورش برپا
ايستاده است و به اين شهر پرتالش و پرخروشي که پيرامونش ميجنبد ،کاري
ندارد و براي ابد ،ننگ هيچ ديداري و نفرت هيچ گفتاري را تحمل نميکند؛ که
عشق او را به نيرواناي بينيازي رسانده است و بر سكوي سنگين و بلند عرش
خدايي نشانده است و در چنين استغراقي است که عينالقضاه ـ با کنايه به
صوفياني که هنوز در انديشه «خرقه و خانقاه»اند ـ ميگويد« :عاشقي شوريدگي

تصنيف رسالهاي در آداب خرقه پوشيدن و شارب نهادن و آيين کاله و کمر،...
چه مشقتبار است».
شگفتا! چگونه يك اروپايي ،يك دختر جوان اروپايي به چنين جاها رسيده
است؟ به اين حاالت مرتفع ماورايي دچار شده است؟ چگونه ميشود؟
او غمگين است؟ عاشق است؟ مأيوس است؟ شكستخورده است؟ عزيزي
را از دست داده است؟ عزيزي که سرمايه حيات و بهانه حرکت و سرچشمه نشاط
و اميد و بودن وي بوده است؟
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چه ميدانم؟ اما چقدر دوست دارم بدانم! ولي ...نه ،هيچكدام از اينها نيست.
عمق و شكوه و عظمت و غنايي که در غمش بود ،او را از همه اين اتهامهاي
اندك و حقير تبرئه ميکرد! بيشك روحي که در اندوه و آرامش و يأس و
بينيازي ،تا بدين پايه ارتفاع گرفته است ازين غمهاي حقير منزه است ،نيرومندتر
و شجاعتر از آنست که در برابر اين زندگي که پارس ميکند ،و در برابر اين
زمين که خار ميخلد و در برابر اين آسمان که بال ميريزد ،بشكند ،به ستوه آيد.
او يك روح است ،روحي در کالبد؛ اما اين روح او است که کالبدش را

است ،بدست ميگيرد و هر روز ميکشاندش به گوشه اين باغ و آنرا به فاصله دو
نيمكت ،دور از من ،در زير آن درخت اقاقياي هميشگي ،ميگذارد و خودش بي
او ،تنهاي تنها عزم سفر ميکند؛ رو به فضاي سربي عدم سر ميکشد و بيابان عدم
را مينوردد تا ناگهان افقهاي ملكوت در برابر چشمان ابريرنگش پديدار ميشود
و از ديوارههاي افق به آن سو ميپرد و ...ميرود...
و ديگر نميدانم به کجاها ميرود؟ تا کجاها ميرود؟ چه ميکند؟ چه
مييابد؟ چه ميبيند؟
چهره او يادم نيست ،نديدم؛ يكسال که بيشتر فرصت نبود.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

536

tarikhema.org

همچون جامهاي زيادي همچون بارانييي در هنگامي که آسمان آفتابي و بيلك

PDF.tarikhema.org

در باغ ابسرواتوار

چشمهايي به رنگ ابر داشت ،نه ،به رنگ ملكوت ،به رنگ عالم اثير ،صبح
سربي ازل ،به رنگ سكوت ،به رنگ خيال ،به رنگ ...روح .ها! فهميدم؛
چشمهايش درست به رنگ روح بود ،مگر روح به چه رنگي است؟ روح؟ معلوم
است .روح درست به رنگ ...به رنگ همان چشمهاي او است.
مگر بوعلي سينا نميگويد که روح مايه لطيفي است بخاري شكل...؟
بخار مگر به چه رنگ است؟ مگر به رنگ چشمهاي او نيست؟

نميکنم چشمهايش جايي را ميديد .يكسال تمام ،تقريباً هر روز مرا ،در فاصله
دو نيمكت دورتر ،ميديد ،اما نه ،نميديد؛ او هرگز مرا نديد؛ اگر ديده بود،
ديگر نميآمد .او در تمام اين مدت خيال ميکرد در باغ تنهاي تنها است .حتي
آن مجسمه عريان را که در مدخل باغ ايستاده بود نديد؛ اگر ميديد از او هم
ميگريخت؛ او هم به تعبير غزالي« ،خلوت خالي» مطلقش را آشفته ميساخت.
در دنياي خالي او ـ که نميدانم از چه پر بود ـ هيچکس ،هيچ چيز ،هيچ فكري،
هيچ احساسي ،هيچ خاطرهاي ،از آنگونه که ما ميشناسيم ،راه نداشت و نبايد هم
راه ميداشت ،نميتوانست هم راه يابد؛ خلوت خالي او ـ که در آن ميزيست و
در آن «بود» ـ خلوتي بيمرز و بيحد بود؛ بزرگتر از جهان ،هماندازه عدم ،عدم
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پيش از اين خلقت؛ پيش از آنكه طبيعت گوشه اندکي از آنرا بگيرد و تماميت
اين اقليم بيكرانه را ناقص کند ،اما درش به روي هرچه هست و هرکه هست بسته
بود و من ميپنداشتم که او خود نيز بدان راه ندارد؛ او خود را نيز بيرون در
ميگذارد و وارد اين انزواي تأملهايش ـ که از همه کائنات عظيمتر و پهناورتر
است ـ ميشود .هر وقت بر روي آن نيمكت ـ که به فاصله دو نيمكت از من دور
بود ـ «قرار ميگرفت» (نه که مينشست ،قرار ميگرفت) و غرق جذبه آن عالم
مرموز بيكرانهاش ميشد ،حالت شناوري را داشت که به کنار دريا ميآيد و

مينهد و پيش ميرود و پيش ميرود و دست و پايي ميزند و شنايي ميکند تا...
موجي نيرومند که رسول عالم ديگر است ،ناگهان ميرسد و او را ميگيرد و
بشتاب ،رو به پهنه دريا ميبرد و تا قلب دريا ...عمق دريا ،ميکشاند و رهايش
ميکند و دريا او را فرو ميبلعد و لب ميبندد و آرام ميگيرد و ديگر هيچ
نيست ...هيچ...
دريا است و دريا ...آب است و آسمان و
دگر هيچ.
(سرنوشت غمانگيز سوالنژ بُدَن و خواهرش ،دو دريايي که غرق شدند).
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يك سال تقريباً چنين بود ،تقريباً از آن رو که من بودم که گاه در آمدن به
اين ميعادگاه ساکتي که در آن ،ما سه موعود خاموش ،با هم سخني براي گفتن
نداشتيم ـ نه ،سخناني براي نگفتن داشتيم ـ غفلت ميکردم؛ اما يقين داشتم که آن
دو ،هر روز بر سر قراري که نداشتيم ،حضور دارند.
در طول اين يك سال ،ما همچون حواريان يك مسيح شده بوديم ،مسيحي
که موعود منتظر ما سه تن بود و انتظار ظهور او ما را از غوغاي بيهوده زندگي و
پرستندگانش ـ که اين شهر را،شهر هياهوها بهخاطر هيچ را ،اين رم سزارها و

اين خلوت خاموش ميآورد و نياز ،هر يك از ما را ،در اينجا بر سرِ درد خويش
مينشاند و در زير بار سنگينِ «بودن» ـ بودني براي هيچ ـ خاموشمان ميکرد و هر
کدام ،سر در گريبان خويش ،به زمزمه ساکتي که پس از پردههاي غيبي درون،
آن «خويشتن پنهاني و مجهولمان» با ما ساز ميکرد ،گوش فرا ميداديم و از «او»
ـ که يافته بوديم و ،در يك مكاشفه شورانگيز ،به شهودي روشن و نشئهخيز ،يافته
بوديم که آن من گمگشته راستين ما او است ـ قصه دردناك و مرموز اين «بودن»
بيگانه را ـ که بر ما افتاده و بهستوهمان آورده است ـ و نيز افسانه اين شعله بيتاب
و جادويي حيات را که از عمق اين شبي که در هستي ما گسترده است
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سرميکشد و ميگدازد و ما را ،همچون سپند بر آتش ،بر پشت زمين بيقرار
ميسازد ،ميشنيديم و ميدانستيم که هر يك از ما دل به اين قصه سپرده است و ـ
چون کودکي که در آغوش مادر ،به قصههاي شگفت ،از عشق و جادو و جنگ
و پريزادان افسونگر و سرزمينهاي دور و پرعجايب دل ميدهد و در سكوتي
رنگين از رويا ،سنگين از خواب و عميق از حيرت و زنده از خيال که اين همه
همچون چشمهاي او مهگون و ابرفام است ،غرقه ميگردد ـ هر يك از ما ،در
آغوش اين خويشتن قصهگوي خويش ،غرق افسانه جادويي حيات گشتهايم و
بيگانه هميم ـ قصهمان يكي است و افسانهمان يكي است.
و چه شگفت است آشناييِ در پسِ بيگانگي ،خويشاونديِ پنهان در ناآشنايي!
در زير اين آسمان ،ما سه تن فرزندان يك خاندان مجهول بوديم ،با خويشتني
مشابه .آن يكي ،آن برادر ساکتم ،نميتوانست سخن بگويد؛ آن دومي ،خواهرم،
نميخواست سخن بگويد و اين سومي ،من ،همچون هر دو! ما سه همزبانان
گنگي بوديم مخاطبِ نگفتنهاي هم ،و کارمان کتمان همديگر .سكوت بر سر
غوغاي طاقتفرساي کلمات.
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جمع ما به هم پاشيد ،صبح طالع شد و ،شبي که يكسال بطول انجاميد ،زانو به
زانوي هم ،تا سحر نشستيم و تنها به سخن سكوت گوش بستيم و سپس ،برخاستيم
و از هم پراکنده شديم.
در دل من که هميشه از حرفها و دردهاي ديگري لبريز است ،جايي براي
آنچه چشمها ميگويند نبود ،اما همواره ميدانستم که مثنويها سخن ،در پس
پرده اين سكوتي که ميان ما افكنده است ،چشم انتظار آنند که من يا او لبي به
گفتن بگشاييم ولي اين «پردگيان بيتاب» را ،در آن باغ ،همچنان چشمانتظار

که براي حرفهاي او ـ نه حرفهاي روزمره با آدمهاي روزمره؛ که حرفهايي
که کلماتش پارههاي «بودن» آدمياند و هر لفظش قطرهاي از آنِ «منِ» راستين
آدمي ـ من مخاطب تنها ،نه ،من تنها مخاطب اويم؛ من «مخاطب» او نه ،من «همان
مخاطب» اويم ،که حرفهايي اينچنين ،در همه هستي ،يك مخاطب بيش ندارند
و اگر او را بيابند ،نه تنها با زبان ،که با لبها و چشمها و دستها و گونهها و
نبضها و ...با سكوتها و سخنها ،با سلول سلول بدن ،لحظه لحظه عمر ...چه
ميگويم؟ با همه ذرات هوا ،با همه وزش بادها ،با تأللو هر ستاره ،با لبخند هر
طلوع ،با دردخند هر غروب ،با هر قطره باران ،هر افتادن برگ ،با هر گل ،هر
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پرنده ،با هر رنگ ،هر عطر و ...با همه هستي ،زمين ،آسمان ،جهان  ...چه
ميگويم؟ همه قصهها ،همه دينها ،همه شعرها ،همه تاريخها ،همه آدمها ،همه
چيزها ،همه بديها ،همه خوبيها ،زشتيها ،زيباييها ...همه از آنها ميگويند،
طبيعت و ماوراي طبيعت ،ماده و معني .روح و تن ،همه زبان اين حكايت
ميشوند که در اين حال« ،من» به «اتمان» ميپيوندد (منِ منها)؛ و «اتمان» به
«برهمن» (روحِ روحها)؛ و در همه هستي حلول ميکند و همه چيز در يك
«وحدت وجود» رنگ ميبازد و اين است که در و ديوار عالم آن را حكايت
مستيآور گل صوفي 3موج ميزند»

5

سه سال گذشت .تقويمها گفتند اما من باور نكردم.
چهره مات او ،موهاي خاکستريرنگ او ،احساس بيشكل او ،چشمهاي
بيرنگ او و حرفهاي بيلفظ او همه ،در غيبت او ،بهترين و غنيترين و
رامترين مومهاي نرمي بودند در زير سرانگشتهاي نيرومند و بازيگر خيال محتاج

 . 3در ايران باستان هوما و در هند سوما گل نشئه آوري که به صوفيه و روحانيان مذاهب ديني و عرفاني شرق
جذبه هاي روحي عميق مي داده است.
 . 5اوپانيشاد نهم ،مهر
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من که هرچه بخواهم بگويند و هرگونه بخواهم بسازند و هر رنگي که بخواهم
بياميزند و هرکه بخواهم «باشد»! و بدينگونه بود که او ،رفته رفته ،در زندگي
پنهاني من يك «رزاس» ) (Rosasميشد و فاصله ابدي ميان «آن که هست» و
«آنكه بايد باشد» را ـ که به درازاي ابديت است ـ انديشه من ،به ياري خيال و به
نيروي نياز و به جذبه شوق ،آسوده و شتابان ،در او بريده بود؛ چه ،ميان من و او،
هرچه بود ،در قالب هيچ «بودني» تعيّن نگرفته بود و «رنگ» و «لفظ» و «گونه» در
ميانه حائل نگشته بود و من هرچه از او داشتم ،همه دور از «صور» ،در عالم آزاد و

اين نخجيرگاه بيمرز ،هر روز ،هر لحظه ،هرگاه که ميخواستم ميرفت و صيدي
تازه ـ آنچنان که ميخواست ـ به کمند جذبههاي خويش ميگرفت و به نيازم
ارمغان ميآورد و ،بدينگونه بود که من ،همچون سالهاي سيراب و پر روسو،
در آن خلوت کوهستان و در کنار «وارن» ،زندگييي به کام داشتم و روزگاري
رام.
و او که در درون من نه سنگيني هيچ رنگي را داشت و نه وزن هيچ لفظي را،
او که ،در حضور خويش ،برايم سبكي تصويري را داشت و بيوزني شبحي و
سايه خيالي را ،اکنون در غيبت خويش که سبكتر از يك «ياد» و نرمتر و رامتر
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از يك «خاطره نازنين و خوش» شده بود ،در خلوتهاي خالي من ،همسفر
سبكبار معراجهاي آسماني من ميشد و تا هر جا که ميخواستم ،بال در بال او،
تا هر کجا که ميخواستم ،دست در دست او ميپريدم و ميرفتم و ميگشتم و
«بودم».
با او ...بيآنكه به حضور او نيازمند باشم ،زندگييي در اوج آسمانها داشتم و
چه زندگي سير آب و سرشاري است که آدمي در کنار معشوقي دلخواه زندگي
کند ،بيآنكه رنج تحمل کسي را داشته باشد .وصالي در تنهايي مطلق خويش ،با

سه سال اينچنين ،بي او ،با او گذراندم و چه شكرها و شاديها که :چه خوب!
چه خوب که حرفهايي اينچنين را ،در آن ايام باغ ،به ابتذال گفتن نيالوديم و
سكوت ما ،در آن يكسال ،ميگفت که ما هر دو عظمت و تعالي و حساسيت و
لطافت اين حرفها را که در الفاظ ميپژمرد و قداست اهوراييش در گفتن
ميآاليد خوب احساس ميکرديم و ،اين احساس مشترك ما را تا کجا به هم
نزديك و خويشاوند ميساخت و احساس اين احساس ،ما را هر روز نزديكتر و
خويشاوندتر!
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شبي ،خسته از کشمكشهاي بيحاصل ،کوفته از شكستهاي بسيار به ستوه
از زندگي و بيهودهها و بيهودگيهايي که در آن غرقهايم ،از غم و غربت و
تنهايي و بيحاصلي سرشار ،به کافهاي پناه بردم ،گوشه خلوتتري را انتخاب
کردم و نشستم و صندليم را به سمت پنجره کج کردم و درياچه را تماشا
ميکردم .من از هرچه انسان تا کنون بر روي اين خاك بنا کرده است ،پنج چيز
را دوست ميدارم ،نه که دوستتر ميدارم ،نه ،دوست ميدارم:
محراب را و مناره را و پنجره را و شمع را و آينه را .محراب را که تنها گوشه

جايي در زمين که روزمرگيها و پليديهاي زندگي کردن در آن راه ندارد .آنجا
که بازار نيست ،که در آن سوي آن ،هرجا که هست بازار است و هر که هست
بازارگان ،بازاري .هرچند محراب به دست بازارگانان و خليفگان ...اما بههرحال،
محراب! و مناره را که ،تنها قامت بلند و آزادي است که از ميان شهرها و شهريان
ـ که همگي سرشان بر روي شكمشان و يا زيرشكمشان و يا هر دو خم است و
بدينگونه مارکسيستاند و يا فرويديست! و يا دو نژاده ـ برکشيدهاست .تنها
قامت افراشته و کشيدهاي که ،هر صبح و ظهر و شام ،فرياد آسمان را بر سر
بردگان زمين فرو ميکوبد؛ تنها اندامي که در ميان بوقلمونان هفت رنگ و هفتاد
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روي و هفتصد و هفتاد آواز ،از آغاز حياتش تا ويراني و نابودي ،تنها يك «ندا»
را تكرار ميکند و عمر را بر سر يك فرياد مينهد و بر آن وفادار و استوار
ميماند تا بميرد.
تنها قامتي که قامت فرياد است و تنها هستييي که هستيش را همه در ندايش
ريخته و آنرا ،بيهيچ چشمداشت و بي هيچ صالحي ،نثار مخاطب خويش ميکند
و اين تنها کاري است که انسان در زير اين آسمان کرده است ،نه براي زندگي.
و پنجره را! چه شگفت کلمهاي! از روزگاري که شاگرد مدرسهاي بودم و در

و رها ميشدم و هرکجا که ميخواستم ميرفتم و ،او که چشمبندي اعجازگر
است ،مرا که گاه فرسنگها از کالس دور بودم و گرم کار و غرق حال خويش ،به
چشمهاي آقاي معلم يا مبصرش ـ که جز «حاضر غايب کردن» ندانستم که
«چرا»يند و به چه کار ميآيند و ميروند ـ مينماياند و به لطف عميم او و قدرت
سحر مبين او بود که من ،سالهاي بسيار ،با آنكه «کار آزاد» داشتم و همواره در
سير و سياحت بودم ،توانستم تحصيالتم را در مدارس روزانه ،در کنار اهالي
کالس ،مسمي به دانشآموز و دانشجو ،به پايان برسانم! و در ميان بندگان معصوم
حضور و غياب؛ در غيبت خويش حاضر بنمايم .و اکنون نيز که کالسم به بزرگي
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زندگي شده است و تحصيلم به تفصيل زندگي کردن و مدرسهام به عظمت اين
دنيا ،باز هم در کنار پنجره! و همچنان برخوردار از رحمت بيزوال او و سحر
حالل او که واي اگر روزي بسته شود! خفقان چه مرگبار و دردناك ميشود! اين
کالس و درسهاي مبتذل و تكراريش مرا ميکشند و اين شاگردها و مبصرها و
اساتيد اين کالس! که «بودن» سلول تنگ و تاريكي است ،درش مرگ و
پنجرهاش زندگي ،و آنها که پنجرهشان را نيافتهاند ،يا چندان «اندك»اند که تنها
به «بودن» بسنده ميکنند و اگر اندکي از اين «اندك بودن» بيشتر باشند ،يا بيشتر

اما من ،پانزده سال است که هر روز ،همچون کودکي رستم ،به سالي رشد
ميکنم و هر شب پروازي به اوج معراج ميگيرم و هر سال نيازي به عطش کوير
در من ميرويد و در کنار پنجره ،حضوري غايب دارم و سلولي به بيكرانگي
دنياي ديگر و حياتي به آرامش و ابديت مرگ و وصالي در فراق و وطني در
غربت و دامني در تنهايي و ...چه جمعيتها که در خلوت و چه غوغاها که در
سكوت و چه نعمتها وچه ثروتها و باغهاي بهشت و بهارها و آفتابها و
سحرها و درياها و نهرها و چشمهسارها و چشماندازها و کبوترهاي قاصد و
عطرهاي رؤيايي گل صوفي و مستيهاي تأملخيز شراب و «مي و منگ»ها که ـ
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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همچون ويراف ـ در آغاز هر سفرم به جهان امشاسپندان و ايزدان و فرشتگان و
فروهرانم ميدهند و چه...
...داستانها است و داستانها!
که هر يك از آنجا آغاز ميشوند که روايتها پايان مييابند و سفرها آغاز
ميشود به سرزمينهاي دوردستي که پاکترين کلمات اهورايي را بدانجا راه
نميدهند ...چه بگويم؟ با که بگويم؟

سخن در سكوتش پنهان داشت و در اين سير و سلوكهاي تنهاييم ،در اين
سفرهاي خليايي و سيرهاي انفسيام ،گهگاه او را نيز دوشادوش خويش مييافتم
که گام به گام همسفر من است و منزلهايي را با من همراه و همگام.
و در اين هنگامها با چه چشمي در سيماي او ـ که به افسانهاي خاموش
ميمانست ـ مينگريستم ،که آفرين بر تو مخاطب آن همه حرفها که نگفتم!
گرچه ميدانستم که جز تو مخاطبي ندارند و آفرين بر تو که آن همه حرفها
داشتي و ميدانستي که جز من مخاطبي ندارند و نگفتي! و تو نميداني که در
برابر چشمهاي من ،چه شكوهي يافتهاي که بيتابي گفتنها سكوتي را که غني و
قداست ملكوت را داشت ،نشكست و چه عزتي در قلب من يافتهاي که دانستم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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دل معنيياب و زيباي تو حرمت اين خاموشي عزيز ميان ما دو بيگانه يكدل را
نگاه داشت.
و در آن حال که هم را براي هميشه ترك ميکرديم ،چه صبري بود که در
غوغاي پرالتهاب و ناشكيباي خويشاوندييي آنچنان تشنه و نزديك ،آشنايي
نداديم و رفتيم و چه شكيبايييي بود که در زير هجوم باران آن کلمات ـ که هر
يك همچون گلوله آتشي ،انفجار ديوانهاي را در خود به بند کشيده بود ـ
خاموش مانديم و از هم گذشتيم.

در حمله نيازي اينچنين بيطاقت ،نگاه داشتي ،سه سال است که در خوابهاي
من ،هر لحظه جلوه پريزادي مييابي و در برابر پنجره زندگي من ،در سينه آسمان
افراشته خيال من ،در دوردست افقهاي کبود ...من و در دامان آفتاب بلند دوست
داشتن ،هر دم شكوهي آريايي ميگيري و طلوعي اهورايي!...
سه سال گذشت و من ،بي او ،لحظهاي بي او نماندم.
داشتم چه ميگفتم؟ باز همچون آن سالها شدهام که از هرچه آغاز ميکردم
به او ميرسيدم و از هرچه ميگفتم ميديدم که از او گفتهام که همچون دانته،
دوزخ دنيا و برزخ ابتذال زندگي را به نيروي او رها ميشدم و بهشت را به ياري
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او ميگشتم که او نيز همچون بئاتريس دانته ،براي من به سبكي و پاکي و آزادي
يك «خاطره خيالانگيز و شگفت» شده بود.
ميگفتم ،شبي ،خسته از کشمكشهاي بيحاصل ،کوفته از شكستهاي بسيار
و به ستوه از زندگي و بيهودگيهايش ،از غم و غربت و تنهايي سرشار ،به کافهاي
پناه بردم؛ گوشه خلوتتري را انتخاب کردم و نشستم و صندليم را به سمت
پنجرهاي کج کردم و خود را گذاشتم و بيرون رفتم .برابرم درياچه سويس؛ در
ژنو.

نميشناسد!
گروه شاد و شلوغي مقابل من ،گرد ميزي حلقه زده بودند .ديدم چند دختر
رنگ وارنگ و دو سه تا پير و جوان واکسزده و خوش دمبهدار ،هي با
کنجكاوي دارند مرا ميپايند ،گاه دستهجمعي برگشتهاند و به من خيره شدهاند و
صداي پچپچ محتاطانه گفتگوهايي چندشآور! کمکم متوجه شدم ،خياالتم
آشفته و بريده ميشد و گفتم البد قيافه تلخ و گرفتهام چندان غيرعادي مينمايد
که اين بيكارههاي بيدرد و بيعقل سويسي را به کنجكاوي واداشته است .داشتم
فكر ميکردم که اصالً اين شماليها ،هلنديها ،نروژيها ،بلژيكيها و سويسيها
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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بيشتر اينجورياند ،راحت و سالمت و رفاه زندگي آنها را غالباً سطحي و ساده و
پر از کنجكاويهاي احمقانه بار آورده است .بقدري زندگيشان بيحادثه و
درونشان بيدرد و بياضطراب است که براي چيزهاي بيارزش و خبرهاي پيش
پا افتاده ،با شت و پت و هياهو حرف ميزنند و دست و بال ميافشانند« :امروز هوا
خوب شده است ،آفتاب است ،در پيرنه برف باريده است ،گربهاي ديشب زير
شيرواني گير کرده بوده است ،پارسال در تعطيالت به رستوران فالن رفته بوديم و
چه آب جو لطيفي داشت! من هرگز نشنيده بودم ،بيفتك را در آلمان آنجور

در اثناي اين انديشهها ـ که آنها مرا ميپاييدند و من ،با انتقادهاي تند و تيزم،
در دل خود ،کارشان را تالفي ميکردم ـ متوجه شدم که شبحي دارد به من
نزديك ميشود؛ يكي از همين فضولها!
من که در اين حال ،عمداً سعي ميکردم که به طرف آنها نگاه نكنم ،خودم را
بيشتر به خودم سرگرم کردم ،چنانكه گويي او را ـ که اکنون درست کنارم
ايستاده است ـ احساس نميکنم.
ـ سالم آقا!

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ناچار ،با بيميلي و خستگي و قيافهاي آميخته با تعجب و اعتراض ،سري
برگرداندم و جوابكي دادم .او بالفاصله با کرشمهاي دختر بچهوار ،دستش را دراز
کرد و ،در حاليكه اجازه ميگرفت ،با دامن چيندارش چرخي زد و با جلفي و
صميميتي آشنا ،برابرم نشست.
با تمام اندامش ميخنديد و حتي قطعات لباسهايش نيز همگي خوشحال بودند
و خندان! گيسوانش برق ميزد و گويي تازه از قالب بيرون آمده است،
رنگش خاکستري بود و...
tarikhema.org

چشمهايش به رنگ الماس هاي بدل! مثل دو توشله بلور برق ميزد!
اِ! اين ...آري! «او» است!
من ندانستم در چه حالي بودم! رنگ چهرهام را نميديدم اما احساس کردم
که ناگهان عوض شد يا پريد.
همو بود .اما کمترين شباهتي به او نداشت .فربه و پر جنب و جوش و براق
شده بود .گويي تمام اندامهايش را برق انداخته است .گونههايش همچون
گونههاي دختران سالم با حجاب خانهدار ،قرمز بود ،سرخ و سفيد مثل سيب! از
لبهايش جواني خالص ميريخت .و رطوبت براق سيري و پري ـ مثل لبهاي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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بچه تپلي که خروس قندي ميمكد ،يا آخوند سوري سرحالي که از کنار قاب
پلو قيمه پس مينشيند ـ لبهايش را شبيه پوستِ پاكکرده دمبه يك شيشك
پرواري کرده بود.
احساس ميکردم که از شدت خوشي همه جايش دم در آوردهاند و با آن
گردو ميشكنند .کمي غبغب گرفته بود و ،بر هر يك از دو نيمرخش ،لپي سرخ
و خوني روييده بود؛ هر کدام مثل يك دمل خوني بزرگ ورم کردهاي .صورتش
حالت يك لبوي چاق آبپزي را به بيننده الهام ميداد .بقدري عجوالنه و شلوغ

بريده بريده و ناهماهنگ و پياپي ،خنده و نيمخنده و لبخند و غيره ...را بهم
ميريخت که نه مجالي مييافتند که هيچکدامشان معني بگيرند و نه من فرصتي
مييافتم که ،در قبال هر يك ،خود را و قيافه و حالت خود را متناسب با آن تنظيم
کنم .مثل «خُل خنده»هاي ديوانهاي ميمانست در برابر نگاه مبهوت يك آدم
بيتقصير! مثل اينكه کسي هي از زير نيشگونش بگيرد ،از شدت شعف ،دمادم از
جايش ميپريد .تالطم جلف و لوسي داشت و سرجايش بند نميآورد .يكريز
حرف ميزد.

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

543

tarikhema.org

و پشت سر هم ،به لب و دهانش خنده ميريخت که نميتوانست جمع کند .چنان

PDF.tarikhema.org

در باغ ابسرواتوار

هرچه او در من داشت ،همچون برق و باد ،گريخت و چه گريزي!چنان
شتابزده و هراسان که گويي جمعيت يك شهرند که از زمينلرزهاي مهيب و
برقآسا فرار ميکنند .تنها چيزي که از اين خيل خياالت ،هنوز در من مانده بود
و گويي دل نميکند و وسواسي بيهوده او را در رفتن مردد ساخته بود و گرچه او
هم بهدنبال ديگرها ميرفت اما لنگ لنگان و ...هي برميگشت و به قفا
مينگريست ،ايمان من به چشمهايش بود که مرا حتي در چنان حالي ـ که
احساس ميکردم او مقابل من در انتهاي ميزي نشسته است که به فاصله همه
لبريز از انزجار ـ با اين همه« ،نگران چشمهايش» ميساخت.
اما در چشمهايش ـ که مثل دو نگين شيشهاي ،در زير نور چراغهاي نئون و
فلورسانت کافه تأللوي تند و زننده داشت ـ همه چيز پيدا و صريح و معلوم بود و
به روشني و سادگي خوانده ميشد اما ،هرچه مينگريستم ،چيزي در آن
نميديدم ،جز تصوير کوچك خود را و نقطه براق نوري را که در مردمكهايش
جابجا ميشد.
مثل اين بود که کحال چشمهايش را بدر آورده و به جاي آن ،دو چشم
مصنوعي نهاده است به رنگ چشمهايي که داشت؛ کاري شبيه دندانسازان
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ورزيده که دندانهاي پالستيكي را کمي ناهموار و کمي چركآلود ميسازند که
«طبيعي بنمايد».
او همچنان يكريز ـ مثل زنبوري که بيخ گوش آدم ونگ ونگ ميکند ـ با من
حرف ميزد و من ـ در عين حال که ،نه حالت يك مخاطب يا مستمع ،بلكه،
وضعيت آدم عاجز و دست و پا بستهاي را داشتم که کسي به زير مشت و لگد و
کشيدهاش گرفته باشد ـ يكبار ديگر چشمهايم در آن «دو» خيره شد ،باز به
خيال اينكه شايد در اعماق آنها ،در زواياي ناپيداي آنها هنوز خبري باشد ،اما

حوضچه نمايان بود .کمترين جاذبهاي که حتي در چشمهاي براق و درشت يك
گوساله سربريده احساس ميشود ،نداشت.
اگر آدم خاطر جمع و بيسابقهاي بهجاي من نشسته بود ،پس از نخستين
لحظات آشنايي ،اولين احساس و کششي که در برابر چشمهاي او در خود
مييافت اين بود که مقابلش بنشيند و در کنار آينه چشمهايش ،ريشش را بتراشد
و دندانهايش را مسواك زند! چشمهايش درست چشمهاي يك «کلهپاچه» بود.
نشاطي چنان تند و شعفي چندان براق و لوس از آنها ميتراويد که جز با
بالهتي غليظ و بيعقلييي شديد ميسر نبود .بالهتي معصومانه و بيعقلييي
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کودکانه! اما در او که بيست و شش هفت «زمستان» از عمرش ميگذشت و
الجرم «بيست و شش هفت برف را لگد کرده بود» ،معصوميتِ نشاطش و
طفوليتِ نگاهش زشت و چندشآور مينمود.
واي!! ...از زور خوشي ،دلش هوس پرحرفي و وراجي کرده بود و چندان سرِ
شنگ و کيفور بود که از خدا و از همه دنيا و همه آدمها ،از يك کنار ،ديده و
ناديده ،خوشش ميآمد؛ چه رسد به خودش! سيري و پري و توفيق چنان از همه
اعضايش ترشح ميشد که سراپايش را از سعادت خيس کرده بود و يك نوع

مزاجي من در آن حال هيچ سازگار نبود ،بهخصوص که احساس تيز و هوش تند
و درك عميق و زودفهمش از حال و حالت من فقط يك نوع افسردگي و
کسالت و بيدل و دماغي و غم و غصه خواند و چه حالي پيدا کردم وقتي حس
کردم که اين حالت من ـ که بايد فرارش ميداد ـ او را واداشته است که بيشتر به
من ور رود و مرا تسليت دهد و سرحال آورد .يك نوع هم دردي و دلسوزي و
نوعدوستي در الحان و اطوارش احساس کردم که گويي دارد سراپايم را ملوث
ميکند! هر «بامزگي» گرم و لطيفي که صورت ميداد جاروي سرد و خيسي بود
که به پشت من ميزد.
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نگاههايش را ـ که به برقي که از دو قطعه يخ يا از دو تكه دل نمك ،برون
ميزند ،ميمانست ـ مهربانانه و خودماني ،در من زد؛ اما از شدت خوشي و نشاط،
نميتوانست چشمهايش را در يك نقطه نگاهدارد که به جايي بند نميآمدند ،و،
همچون دو «دم جنبانك» ،همه جا چرخ ميخوردند و همه جا را ميپاييدند .در
همين اثناء يكهو ،ديدم لبخندي هم ،به خنكي آفتابي ماستي که بر برفهاي مانده
زردي گرفته زمستان بتابد ،بر لب نشاند و در حاليكه گويي براي تماشاي ديگران
دارد با من ژست ميگيرد ،با لحني تكيه به صداي خندهي بيمناسبتي ،از من
tarikhema.org

پرسيد:
ـ شما هنوز نميخواهيد از من چيزي بپرسيد؟
با لبخندي ،شبيه به شكل لبهاي بيمار سرماخوردهاي که دهانش از تب
خشك و از اختالل معدي بدمزه و گس شده است ،به عرض رساندم:
ـ هه! چي بپرسم؟ راجع به ...چه؟  ...هه!
ـ مثالً من خيلي دوست دارم بدانم شما از چه مليتي هستيد؟
من که حالتي شبيه به نوبه گرفته بودم و تب و لرز و عرق شروع شده بود و
احساس ميکردم که اين ستارهها که از پشت شيشه بزرگ پنجره مرا مينگرند،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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فرشتههاي خداياند که همگي بر بام آسمان جمع شدهاند و از آن باالها ،چشم
کشيدهاند و به من ترحم ميکنند و دلشان به حال من ميسوزد .حس ميکنم که
همه اين عكسها و تابلوها و لوسترها و چراغها و صندليها و آدمها و چشمها و
همه فنجانها و بطريهاي کافه دارند پنهاني مرا ميپايند و متوجه مناند و دارند
مرا مسخره ميکنند .آشناياني هستند که من از آنها خيلي رودر وايسي دارم و
چشمهاشان را به من دوختهاند و زلزل مرا مينگرند ،داشتم به زحمت برايش
جوابي دست و پا ميکردم تا فراهم شود اما چون کمي به تأخير افتاد و او هم از
داد:
ـ فكر ميکنم از آمريكاي جنوبي باشيد؛ ها؟ يا کمي «هندوچيني»! و ـ در
حاليكه ابروهايش را به عالمت انتظار تا وسط پيشانيش باال کشانده بود و
پلكهاي سنگين و براق از رنگش را از اطراف يخهاي چشمهايش کنار زده بود
و لبهايش را در ادامه چانهاش ،به شيريني و ملوسي دختر بچگانه و
کنجكاوانهاي ،پيش آورده بود و سرش را کمي پايين کشانده و خيلي کج کرده
بود تا خود را به زير نگاههاي من بياورد ـ که در آن حال ،قدم کوتاه شده بود و
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دقيقه دقيقه هم کوتاهتر ميشد و کمي هم ،از بيرمقي و مظلوميت ،قوز در
آورده بودم ـ همچنان ساکت و منتظر ماند.
و من که در اين حال ،از شدت بيشعوري شگفتانگيزي که در حدس بيسر
و تهاش بود ،رمقي تازه يافتم ،سرم را برداشتم و با نگاهي که از شدت صراحت
حتي او هم آنچه را در آن بود ،تا ديد خواند و فهميد ،در او خيره شدم که
ناگهان از خودش خندهاش گرفت و با قر و غمزهاي پرپيچ و خم ،حاکي از
خجالت ،اعتراف کرد که اظهار نظرش خيلي خيلي احمقانه بوده است.

در همين حدود ،بيشتر انتظار ندارم و اينجور حرفها از سرکار خالف توقع من
نبوده است ناراحت نباشيد!
باز مثل اينكه احساسي که خودش هم نسبت به خودش داشت با احساسي که
من از او داشتم مشابه است ،اثر سطحي انفعالي که در او پديد آمده بود ،به
سرعت گذشت و باز با روحيه تازهاي پرسيد:
ـ آن وقتها شما هم مثل من ناراحت بوديد ،هنوز هم مثل سابق ناراحت
ميباشيد؟
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من هم ـ که فقط خدا عالم است که بفهمد چه وضعي داشتم و بهخصوص از
مشابهت و مقايسه و اين «وجه اشتراك» با وي ،دچار چه غروري شده بودم ـ به
سختي منگ و منگي به گوشم خورد ،نشانه آن که دارم به او جواب ميدهم.
من که خودم چيزي نفهميدم اما مثل اين که او فهميد حالم خوش نيست يا
چيز ديگري فهميد و بههرحال در همين اثنا که نفهميدم چند ثانيه يا دقيقه
گذشت؟ بالفاصله بود يا به فاصله يك ربع؟ نيمساعت؟ احساس کردم که
حرفهايش بوي آخر را ميدهد .گرم و اميدوار شدم که آزادي نزديك است و

چهرهام را کبود کرده است ،عنقريب فرا ميرسد .برايم توضيح داد که سه سال
پيش ،چرا خيلي بيحرف و غصهناك بوده است و به چه عللي حاال آن
ناراحتيهايش به کلي رفع شده و در نتيجه خيلي خوشجال و سعادتمند گشته
است؟ درست است ،توضيح داد ،خيلي هم مفصل و مشروح ،اما ...من نشنيدم.
ملتفت نشدم ،باور کنيد ،نشنيدم ،نشنيدم! ديگر مپرسيد.
از کافه رها شدم ،تا در باز شد و نسيم آزاد بيرون را بر سر و رويم احساس
کردم ،ناگهان شبح احمقانه آندره ژيد را ،در صدها هزار چهره مكرر ،در زمين و
آسمان و فضا و بر روي همه چيز ديدم ،همه جا در کنار ناتائلش ـ که چند سالي
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او بودم .در آن لحظه ،ژيد به عذرخواهي من آمده بود اما ،از شدت شرمندگي،
چشمانش را از قيافه بُله و بيتقصير بز اخفشش برنميداشت.
با تمسخري آميخته با غيظ و درد خندهاي که رهگذران پيرامونم شنيدند ،آن
جمله فيلسوفانه قشنگ و بيمعنياش را بر سرش کوفتم اما سر بر نكرد و ،همچنان
روي در روي ناتانائل ،چندان عاجزانه عذرخواهي ميکرد که کينه من از او به
ترحم بدل شد و من که ،براي تخفيف اندكِ رنج بسيارم ،از خشم نيز محروم
شدم ـ چه ،رنجي که ،در آن ،کسي را نتوان محكوم کرد طاقتفرسا است ـ سر

مرتعش و بيحوصلهام نيفتد ،پياپي به لبهايم ميسپردم ـ در ميان سياهي جمعيت
بينام و نشان خيابان فرو رفتم تا از چشمهاي اين دو و از «چشمهاي» آن يكي ـ
همان فاجعهاي که زنندگي نگاههايش را که از پس شيشههاي کافه هنوز مرا
مينگرد ،در قفاي خود احساس ميکنم ـ و نيز از چشمهاي خودم ،در انبوه اين
بيگانگي مطلق و راحت ،ناپديد شوم.شرم داشتم که از برابر آينهاي ،شيشه
پنجرهاي بگذرم ،تا نكند که در آن حال ،چشمم به خودم بيفتد.
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با شدتي وحشيانه و جنونآميز ،آنچنان که قلبم را سخت به درد آورد ،آرزو
کردم ايکاش هماکنون ،همچون مسيح ،بيدرنگ ،آسمان از روي زمين برم
دارد ،يا الاقل ،همچون قارون ،زمين دهان بگشايد و مرا در خود فرو بلعد.
اما ...نه ،من نه خوبي عيسي را داشتم و نه بدي قارون را .من يك «متوسط»
بيچاره بودم و ناچار ،محكوم که ،پس از آن نيز« ،باشم و زندگي کنم» ،نه ،باشم
و زنده بمانم و در اين «وادي حيرتِ» پرهول و بيهودگيِ سرشار ،گم باشم و
همچون دانهاي که شور و شوقهاي روييدن در درونش خاموش ميميرد و

زيبا» ،خورد گردم .که اين سرگذشتي دردناك و سرنوشت بيحاصل ما است،
در برزخ دو سنگِ اين آسياي بيرحمي که...
«زندگي» نام دارد!
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اين جهان زندان و ما زندانيان
برشكن زندان و خود را وارهان
موالنا

با روح پرندگان و دنياي آنها تا اين اندازه نزديك کند ،مرغان را دوست
ميداشتم و کبوتربازي يكي از شورانگيزترين بازيهايي بود که رؤياهاي
کودکي مرا به خود مشغول ميداشت ولي پدرم و نگاههاي پرتوقع در و
همسايهها حتي حسرت اين بازي زيبا را در دل من گذاشت و همواره آرزوي
ناکام تماشاي پروازهاي کبوتران ـ که من از راه نگاه ،هم ره آنان تا بام آسمان
ميتوانستم رفت ـ مرا رنج ميداد ،مرا که تنها حق داشتم مرغ خانگي نگاه دارم،
اوه! که چه زشتند اين مرغ و خروسهاي چاق و تنبل و پستي که جز خوردن
نميدانند و شاهبالها و پرهايشان نه براي پرواز است ،براي متكا و تشك و لحاف
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است و ثمره وجودشان و زيبايي نگاهداشتنشان ،تنها در سر ميز صبحانه يا در کنار
سفره مهماني نمودار ميگردد .مرغاني که فقط شكم را سير ميکنند نه دل را؛
مستراح را پر ميکنند نه چشم را؛ نگاههاي حريص يك شكمو را بهخود
ميگيرند ،نه نگاه پارساي يك شاعر را ...بگذريم.
در کوچكي و آغاز جواني که چون خانوادهام ريشه دهاتي دارد پيوندمان با
ده هنوز استوارتر بود و غالباً تابستانها را به دهات ميرفتيم ،يكي از سرگرميهاي
من تماشاي مرغهاي کُرك و خواباندن آنها و جوجهباز کردن و تماشاي مرغ

سرشار از مهر مادري و مهر معلمي و مهر راهبري و مهرهاي ديگري است که
نامي ندارند.
من ،با کنجكاوي لذتبخشي ،ميديدم که چگونه مرغ چابك و شاد و
پرجوش و خروشي ناگهان از افيون مرموزي گيج ميشود ،سنگين ميشود،
ميپژمرد ،آهنگ صدايش عوض ميشود ،صداي صاف و شاد و زنگدارش
گرفته و خشن و دردمند ميگردد؛ گويي مينالد ،گوشهاي را ميگيرد و خاموش
مينشيند .نميدانم به چيزي ميانديشد ،يا نه ،تنها گيج و مست است و خيالش نيز
فلج شده است؟ بههرحال ،چهره کسي را ميگيرد که از درد جانكاه و مرموزي
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رنج ميبرد و انديشههاي مبهم و خياالت تلخ و شيرين بسختي بر سرش هجوم
آوردهاند.
مردم ده ،مرغ خوب را ميشناسند؛ احساس ميکند که عشق به «فرزند» او را
چنين منقلب کرده است .عشق فرزند! چرا «کودك» را دوست دارند؟ کودك
ادامه وجود آدمي است .در آينه سيماي او است که «خويشتنِ» خود را ميبينيم.
فرزند ،به تعبير موريس دوباره درباره ولتر« ،منِ ديگرم» است .نميخواهم مثل
فرويد آنرا جلوهاي از غريزه جنسي و يا مثل بكت و راسل مظهري از خودخواهي

بدان مينگرم ،آنرا تجلي همان احساس تنهايي و هراس غربت در روح انسان
ميبينم .فرزند من ،يعني منِ ديگرِ من ،يعني منِ دومم ،يعني من تنها نيستم؛ من بار
ديگر کالبد گرفتهام .در سيماي او ،نگاه و اطوار و سخن و سكوت و ...وجود او،
خود را ميبينم که در برابرم تجلي يافته است .چه کسي ،بيشتر از فرزند ،خودِ
آدمي است؟ در او ،هر کسي «خود» را ميبيند که «دو نفر» است؛ و اين ديداري
شورانگيز و احساسي شگفت است! آنچنان که عشق بدان مرغ را بيمار ميکند و
زندگي برايش دشوار ميشود ،منقلب ميگردد .ناچار برايش جايي ميسازند و
تخممرغهاي سالمي ميچينند و مرغ را بر روي آنها ميخوابانند.
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مرغ بيست روز تمام ميخوابد؛ با گرماي جانش به تخممرغ گرما ميدهد ،او
را هر چندي يكبار با بالهاي خويش ،به نرمي و مهرباني شگفتانگيزي،
ميچرخاند ،ازين رو به آن رو ،از آن رو به اين رو ...تا همه رويههاي تخممرغ،
همه ابعاد گوناگون تخممرغ ،از گرماي مهربان و مقدس و صميمانه سينه و
پهلوهاي او گرم شود .اين مرغ ميداند که نبايد تنها يك رويه تخممرغ را در زير
بالهاي نوازشگر خويش گيرد .اين مرغ ميداند که نبايد تنها يك رويه تخممرغ
را با سينه و پهلو و پر و پوست خود گرم سازد ،اين مرغ ميداند که همه رويههاي

آن رويه تخممرغ که بر روي خاك نهاده شده است کاري ندارم ،رنجهاي مرغ
به هدر ميرود؛ سردي و تيرگي هوا و خشونت خاك و خاشاك زمين تخممرغ
را ـ همين تخممرغي را که رويه ديگرش در آغوش پرهاي نرم و مهربان و گرم
مرغ پنهان گشته و مستي مطبوع نوازشهاي پاك و مقدسي را مينوشد ـ
ميپوساند ،در آخر کار ،تخم مرغ فاسد ميشود ،زرده و سفيدهاش در هم
ميآميزد و به شكل يك تكه خون بستهاي رقتبار ميگردد.
چه منظره دلخراش و رنجزايي است! بند دل هر بينندهاي را ميگسلد ،جگرش
را ميگزد ،دلش بر سرنوشت اين تخممرغ سالمي که ،به هواي زنده شدن و از
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پوسته تنگ و استخوانيش به در آمدن و رها شدن ،به زير بالهاي پرنوازش و
صميمي اين مرغ پناه آورده است ميسوزد .او اکنون به جاي اينكه جوجهاي شود
زنده و شاد و زيبا و خوشآواز ـ که ديدارش چشم هر بينندهاي را نوازش کند ـ
لكهاي خون ميشود ،خون! خوني بسته که «ميخواسته جوجهاي شود و نشده»
است! ايکاش از همان آغاز ،اين اسير زندان سپيد ،به زير بال و پري نميرفت؛
گرماي سينه مرغي بر يك رويه او نميرسيد؛ اي کاش هوس سرزدن و زنده
شدن و شكافتن و بيرون پريدن در دلش نميشكفت.

ميدمد ،در زير بال گيرد ،روح خويش را در او حلول دهد؛ چگونه بايد با
حرارت جان و دل تبدارش تخممرغ را از همه سو و از همه رو گرم کند ،گرم
نگاه دارد ،تا بيست سال ،ببخشيد ،تا بيست روز.
مرغ درس ديگري هم ميداند؛ ميداند که در اين بيست سال ،نه ببخشيد ،در
اين بيست روز ،بايد پيوسته تخممرغ را در زير پرهاي گرم خويش نگيرد.
هرچندي يكبار ،از او دور ميشود ،ميرود چرخي ميزند و آب و دانهاي
ميچيند و هوايي ميخورد و باز برميگردد و با دقت و مواظبت مهربان و
محتاطانه و با مهارتي ،تخممرغ را ـ که هنوز گرماي او را در خود نگاه داشته و
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منتظر بازگشت او نشسته است ـ در زير بال و پر خود ميگيرد ،مصون از چشم
چشمها و چشم هوا و زمين و مارها و بازها و الشخورها و گربهها و شغالها و
آدمهاي شكمو و تخممرغ فروشها و آنها که ،براي تقويت مزاج خود ،تخممرغ را
دوست دارند و ،براي درست کردن کوکو ،به سراغ آن ميروند و ،براي بلعيدن،
آنرا ميشكنند و حتي آنها که زندان استخواني تخممرغ را ميشكنند ،اما نه براي
آنكه او را آزاد کنند ،براي آنكه آنرا نمكش زنند و بهعنوان صبحانه سر کشند يا
با آن شير قهوهاي درست کنند و بياشامند و تغيير ذائقهاي دهند و کيف کنند و،

صميمي سينه و بال و پر مرغ ،گرم ميکنند اما ،نه با گرماي جان و تن خويش ،با
گرماي نفت و گاز و ذغال ،نه در زير پر ،بر روي اجاق و چراغ خوراكپزي ،نه
در بستر معصوم عميقترين و لطيفترين نوازشهاي گرم بالها ،بلكه در آشپزخانه،
نه براي آنكه تخممرغ جوجه شود ،قفسش بشكند و بدر آيد و پرندهاي شود و
آزاد و پروازي ،بلكه براي آنكه خوراکي شود ،لقمهاي لذيذ و اشتها خاموشکن
و شكمسيرکن .انها که تا تخممرغ به دستشان ميافتد بيدرنگ ميشكنند تا
بخورند؛ صبر نميکنند؛ بهخاطر سرنوشت خوب و نازنينش ،بر طمع آلوده
خويش افسار نميزنند؛ حرص پليد خود را به شكمچراني و لذت تخممرغ
خوري فداي جوجهاي نميکنند که ميتواند از اين پوسته سفيد و سخت و گرد و
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کوچك و خاموش ـ که در درونش سفيده و زردهاي است ،سيال و سرشار از
عفت و طهارت ،در حسرت تولدي شگفت ـ سر زند و پر گيرد و از جنين خفقان
به ملكوت رهايي آيد .او را با گرماي مطبوع و مداوم و مهربان و بيشائبه
خويش ،براي آنكه تخممرغ ،خود ،زنده شود ،آزاد شود ،پرنده شود و پرواز کند
و براي اينكه «براي خود» شود ،گرم نميدارند ،نگاه نميدارند ،او را ميپزند ،با
آب يا حتي روغن ،خيلي لطف هم که ميکنند و تجليل و قدرشناسي هم که
ميفرمايند و ميخواهند نشان دهند که تخممرغ شناسند ،با روغن زرد کرمانشاهي

است ،آرام کردن حرص و طمع و جوع خودشان است .و بعد ،او را بلع ميکنند،
ميجوند و بعد هضم ميکنند و ابراز احساساتشان هم چند عدد بادگلو است در
پايان کار ،و شعرشان هم چند «بهبه! عجب تخممرغ گندهاي!؟ » و بعد ،احساس
رضايت و فراغت و سيري و فراموشي و لميدن و چرت زدن و بعد ،رفتن سر کار
و رسيدن به امور زندگاني و گرفتاريهاي اداري تا ...وقت غذاي ديگر و گرسنگي
ديگر...
اما مرغ به تخممرغ به گونه ديگري مينگرد؛ تخممرغ خويشاوند مرغ است؛
مرغ ،خود ،از تخممرغ است؛ تخممرغ ،خود ،از مرغ است .آدمها و شكمچرانها
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تخممرغ را لقمهاي لذيذ ،براي خوردن ،ميدانند اما مرغ آنرا پرندهاي ميبيند که
در قفس استخوانيش اسير است؛ هنوز نبسته است ،هنوز در خواب است ،هنوز بال
و پر بر آن نروييده است .پرندهاي که بايد «بشود»؛ پرندهاي است خاموش و چشم
بهراه پرندهاي که عشقي مرموز و بيشائبه در جانش افتد و او را در زير بالهاي
مهربان و پاکش گيرد و با گرماي سينهاش ،او را براي بازشدن و سر زدن و زنده
شدن و پر کشيدن ياري کند ،گرما بخشد؛ با مهرباني ،با مهارت ،با صبر ،با
فداکاري ،او را تا «لحظه پرواز» در دامن خويش گيرد و سپس ،آن لحظه که فرا

خويش را تنها با نگاه به قد و باالي کشيده و برومند جوان خويش تالفي ميکند ـ
پروازهاي زيبا و شكوهمند اين پرنده نوپرواز و دستآموز خويش را تماشا کند و
عشق پارساي خويش را به او ،با بيرحمي خشني ،به او ،به خود ،اصالً به
هيچکس ،نشان دهد.
مرغ براي باز شدن تخممرغ ـ اين پرندهاي که در قفس سنگي خويش خفقان
گرفته است ـ بيست سال ،نه ،ببخشيد ،بيست روز ،شب و روز ،او را در زير بال
ميگيرد و ،با همه روح خويش ،به وي گرما ميدهد و خاموش و تنها ،اما سرشار
از اميد ،نشسته و جز به او و جز به آينده نزديك و سرنوشت جاندار اين عزيز
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خويش نميانديشد و همه هستي او ،همه زندگي او و همه خياالتش و حتي
گرماي تنش و حتي استخوانهاي سينهاش و حتي پر و بالش ،همه ،به او مشغول
است؛ همه او ميشود .دنيا در چشم او تخممرغ کوچكي است که در زير پرهاي
نرم و صميمي سينهاش ،پرهاي مهربان و محرم آغوشش و شهپرهاي حمايتگر و
مراقب بالهايش ،حس ميکند.
اينچنين ،بيست سال ،چه! بسيت روز ،ميگذرد ،و روز بيستم ...آري ،روز
بيستم...

بعد ،تخممرغ تكان ميخورد ،ها ...زنده شده است! «خودش» تكان ميخورد؛
حتي صداي ضعيف و معصومي از توي تخممرغ بلند ميشود؛ بعد تخممرغ ترك
ميخورد .چگونه؟ جوجه ،خود ،احساس «تنگنا» ميکند؛ احساس ميکند که
بيرون ،دنياي بزرگي است! احساس يك «ماوراءالطبيعه» ميکند؛ در آستانه
«جهان ديگرش» قرار ميگيرد .با دالئلي که دل دارا است ،با «اشارات» مرموزي
که تنها «اشراق» ميفهمد« ،غيب» را وجدان ميکند .احساس ميکند که در قفس
تنگي گرفتار است .احساس ميکند که بايد آنرا بشكند .احساس ميکند که آن
را ميتواند بشكند؛ نوك ميزند ،تخممرغ سوراخ ميشود :پنجره! پنجرهاي به آن
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عالم .پرتوي که جان را بيطاقت ميکند به درون ميتابد .حيرت و اضطراب و...
انتظار ،تلخي و بيزاري از هرچه هست .کينه از زندگي ،از دنيا ،از خود ...پايان
آرامش .روح ،در برابر پنجره ،هرگز آرام نميماند .نسيم تا «پنجره» را گشود،
گرفتار تنگنا ،با التهابي شعلهور ،با شوقي ديوانه ،خود را به «در» ميرساند .پنجره
دنياي آرام او را تنگنايي سياه و خفقانآور مينمايد .با نخستين روزنهاي که از
«آخرت» به درون اين «دنيا» باز ميشود ،غربت ،تنهايي ،خلوت ،تاريكي و خفقان
اطاق را پر ميکنند .به ديوارههاي سنگي خويش فشاري آورده آنرا ميشكند.
و بيرون ميپرد ،نجات! هجرت! موکشا!
در اين لحظات بزرگ ،مرغ بيتاب است ،از شوق و هراس نميداند چه کند.
اما خود را نميبازد؛ مراقب است ،اگر جوجه ـ در اين لحظهاي که همه چيز پايان
ميگيرد و همه چيز آغاز ميشود ـ لغزيد ،اگر ديوار سنگيش ،مقاومت نشان داد،
با نوك زدنهاي خودش نشكست ،جوجه خسته شد ،نوميد شد ،ضعيف شد ،او
به کمك ميآيد .ميداند اگر نيايد جوجهاش خفه ميشود ،ميآيد و از بيرون ،با
مهارت ،با مهرباني و دقتي شگفت ،چنان نوك ميزند که پوسته بشكند اما به
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جوجه آسيبي نرسد ،او ميداند چه کند ،او ميداند هر کاري را کجا بايد کرد ،او
ميداند هر وقتي از آنِ چه کاري است؟ او ميداند ،همه چيز را ميداند...
و بعد مرغ برميخيزد ،جوجه دنبالش ...چه طمطراق و باد و غرور و تفرعني
دارد اين مرغ! گويي ناپلئون است که از استرليتز برميگردد! چه شعف و سر و
صدا و آزادي و سرخوشييي دارد اين جوجه! گويي...؟ گويي ...گويي تخممرغ
است که ،پس از عمري خفقان در پوست استخواني و سختش ،زنده شده و سر
باز کرده و بيرون آمده است!

ميکند؟ جوجه چه ميکند؟ چه ميشود؟ چهها ميگذرد؟ چه خبرها است؟
نميگويم؛ خيلي مفصل است؛ خيلي هيجانآميز است؛ خيلي سخت است شرح و
بسطش ،قدرت و آرامش توصيف آنرا ندارم .براي گزارش يك نمايش ،بايد
تماشاچي بود ،خبرنگار بود ،بيطرف بود ،چشمهايي خشك داشت .کسي که در
نمايش ،خود دشوارترين نقش را دارد ،يا کسي که چون من در برابر اين صحنه
ايستاده است و مينگرد و ميگدازد ،آتش ميگيرد .چگونه ميتوان از او توقع
داشت که بيايد و بنشيند و براي ما اين تئاتر را تشريح کند؟ دقيقاً نقاشي کند؟ نقد
تآتر بنويسد؟
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چه آدمهاي خاطرجمعي هستند آنها که نقد تآتر يا فيلم مينويسند! شايد هم
تآترها بقدري خشك و بيمايه و مصنوعي و ادا اطواري است که ميتوان
وصفش کرد ،نقدش کرد .چرا گريه مادري را که ناگهان تنها فرزند عزيزش را
پس از گم شدن باز مييابد ،يا ناگهان از دست ميدهد ،نميتوان تقليد کرد؟
نميتوان تشريح کرد؟ اما گريههاي ماريا شل را هر کسي ميتواند...؟
باالخره« ،آن لحظه» ...فرا ميرسد .چه تراژدي پرشكوهي!
من که هميشه با دقت و لذت شگفتي اين داستان را از آغاز دنبال ميکردم و

مينگريستم و همه را در نهايت لطافت و خوبي و صميميت و مهربانيِ عجيب و
زيبايي مستکنندهاي مييافتم ،به اينجا که ميرسيدم ،همه زيباييها و خوبيها و
همه لذتهايي که برده بودم در هم ميريخت ،محو ميشد .چه سخت و
آزاردهنده بود تماشاي اين منظره! قساوت و وحشيگري و سنگدلي مرغ مرا دچار
حيرتي رنجآور ميکرد .نميدانستم در برابر اين حادثه چگونه بايد احساس کنم؛
نميدانستم چه حالتي بايد داشته باشم؛ اين مرغ ماهها است که براي من مظهر
دنيايي بوده است که آسمانش گذشت و فداکاري است ،فضايش معصوميت و
پاکي است و هوايش دوستييي زيبا و زالل که روح کسي را که در آن دم
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ميزند ،از آزادي و حيات و گشايشي لطيف سرشار ميکند ،و زمينش همه وفا و
استواري و باروري است ...اکنون ،اين پرنده مهربان و وفادار و پرصميميت ـ که
خود را در اين کوششهاي زيبايش براي آينده اين جوجه ،هيچ نميديد و جز
عشق و مهرباني و خوبي و لطف از او نميتراويد ـ ناگهان وحشي سنگدل و
ديوانهاي شده است ددمنشتر از دژخيم ،وحشيتر از عقاب ،بيرحمتر از شمر!
بيچشم و روتر از گربه!
گويي همان پرنده سنگدل و وحشييي است که چشمهاي آشيل را از کاسه

مأمور شكنجه انسانهايند و غذاشان گوشت و پوست و چشم و گوش و بيني و
لب و زبان مردم زنده است! ربالنوع کينهتوزي و خشونت و بيعاطفگي است
در صورت يك پرنده!
چرا اين مرغ آرام و مهربان و فداکار و خوب و نوازشگر چنين ناگهان وحشي
سنگدل و بدي شد؟ اين باور کردني نيست .اما چه ميتوان کرد؟ من آن را
ميبينم؛ اشتباه نميکنم؛ اين هست!
مگر اين همان مرغ هميشه نيست که ميگشت و ميگشت و دانهاي مييافت
و با چه شادي و شعف صميمانهاي ،با داد و فريادهاي مهرباني ،جوجهاش را ـ که
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سرگرم بازي بود ،فرا ميخواند و او ميآمد و مرغ ،با نوکش ،دانه را برميداشت
و ميگذاشت و به جوجه نشان ميداد و جوجه آنرا ميچيد و مرغ ـ که خود
گرسنه بود و چينهدانش به سينهاش خشكيده بود ـ کنار ميرفت و فقط نگاه
ميکرد و کيف ميکرد و جوجه را با نگاههاي مشتاقش نوازش ميکرد؟ اُه! چه
کيفي ميکرد از اين ايثار! آري ،ايثار! آنچه انسان از آن فقط سخن ميگويد ،او
بدان فقط عمل ميکرد.
منظره عجيبي است! جوجه ،به عادت هميشه ،بهدنبال اين مرغ مهربان و

ميخواند .اما مرغ امروز ديوانه شده است ،وحشي شده است ،همچون شاهين،
همچون گربه وحشي ،همچون کرکس خونخوار و سنگدل ،جوجه را ميراند .اُه!
چه سخت و بيرحمانه ،چنگ ميزند! با چه خشمي! اگر جوجه باز هم آمد ،مرغ
باز وحشيانهتر او را ميزند .منقار تيزش را به پشت گردن نازك و پهلوهاي لطيف
جوجه فرو ميکند و دستهاي از پر و پوست و گوشت او را به منقار ميگيرد و
چنان بيرحمانه ميکشد که کنده ميشود ،جوجه را مجروح و خونآلود ميکند.
اين که يك مادر نيست؛ يك باز شكاري است و بدتر و خشمگينتر از هر
دشمني ،چنان با کينه و غيظ جوجه را ميزند و ميراند و زخمي و خوني ميکند
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که دل هر بيننده سختدلي را به درد ميآورد ،هر کسي را وادار ميکند که دلش
بر حال اين جوجه بسوزد و خود را در کار اين جنگ خونين و بيرحمانه ميان
مادر و فرزند دخالت دهد ،واسطه شود ،نگذارد مرغ اين همه جوجه را بيازارد؛ او
را از چنگال اين ظالم نجات دهد ،مرغ را کيش دهد ،جوجه را خالص کند ...اُه!
چه مرغ بدجنس بيرحمي! بيچاره جوجه! ببين چقدر سر و پرش مجروح شده
است!
من نميتوانم توصيف کنم که در تماشاي اين منظره چه حالي داشتم! من که
ميان اين دو بودم ،من که اين مرغ را خوب ميشناختم...
نميتوانستم به سادگي ،قلبم را همچون ديگران که او را نميشناختند ،بگذارم
که مملو نفرت و کينه او شود .اما طاقت ديدار اين روز و اين بيرحمي را هم
نداشتم .بر معصوميت نازك جوجه دلم ميسوخت؛ از سنگدلي و وحشيگري
مرغ پريشان ميشدم ،بيتاب ميشدم؛ غم بر جانم چنگ ميزد؛ از تأثر رويم را
برميگرداندم .نميدانستم بايد چه کنم؟ نميدانستم بايد چه قضاوتي کنم؟
نميدانستم بايد چه احساس کنم؟ چگونه باشم؟  ...هيچ ...هيچ ...هيچ...
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ميکوشيدم تا با هزار و يك دليل خيالي و فرضي و علمي و ...مرغ را تبرئه
کنم؛ کارش را توجيه کنم ،اما صداي نالههاي جوجه ،که به انتظار محبتي به او
پناه ميآورد و چنان وحشيانه رانده ميشد و خونين و پرکنده ،فرار ميکرد و باز
برميگشت و به او پناه ميآورد ...نميگذاشت .بر زبان نميآوردم اما در عمق
دلم ،کمکم ،آنطور که خودم هم درست نفهمم ،به مرغ دشنام ميدادم .کمکم
کينه و بيزاري از اين همه قساوت در قلبم جوانه ميزدم ،حتي ،گاه بقدري متأثر
ميشدم ،پريشان و بيطاقت ميشدم که نه تنها از او بدم ميآمد ،که به خوبيها و

بدبين ميشدم ،شك ميکردم که نكند آنها همه «همينجوري» بوده است؛ از
روي غريزهاي مرموز بوده است ،خودش نميفهميده است ...اما حيفم ميآمد اين
حرفها را درباره او که آنهمه لطف و زيبايي و دوستي و عشق به من الهام داده
بود ،بهزبان آورم .ولي هرچه بود ،ديدن اين جنگ شگفت که ،در آن،
مهربانترين مادر فداکار عالم ،با قساوتي جنونآميز ،فرزندش را ميزند و
ميراند ،فرزندي را که هنوز نيازمند نوازشهاي گرم و صادقانه او است و به
انتظاري خود را به زير بالهاي پرمحبت و آرامشبخش وي ميکشاند و از بيم
سردي و بيمهري و خطر تنهايي و يا بودن با ديگران و بيگانگان و بيهودهها ،به
دامن او ـ که همواره در آن با انس و خويشاوندي و اميد و نواختن ،از دوست
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داشتنها و عشقهاي ماورايي سيرآب ميشد ـ پناه ميبرد ،آري ،ديدن اين جنگ
رقتبار و جانكاه مرا بيطاقت ميکرد ،آزارم ميداد ،خاطره شيرين آن همه
لذتهاي پاك و زيباييهاي هيجانآميزي را که از تماشاي سرگذشت عشق و
دوستي و پيوند ميان اين دو در جانم خانه کرده بود از ياد ميبرد ،محو ميکرد...
واي! چه مرغ بيرحم و خشن و سنگدلي! چرا چنين ميکند؟ نميفهمد چه
ميکند؟ احساس ندارد؟ بيچاره جوجه معصوم و نازك! طفلك چه ميکشد!؟
اين خيلي بيرحمانه است .آخر چرا؟؟؟...

ميروم ،مجال تماشاي اين نمايش زيبا و دوستداشتني را ندارم ،اما ،تازگي چه
دردناکانه فهميدم ،آنچه را در آن ايام ،که آنهمه غرق تماشا و انديشه و تأمل
بودم و نميفهميدم .راز اين داستان لذتبخش و شگفتي را که پاياني غمانگيز و
سخت داشت اين روزها خوب ميفهمم .چندي است دارم ميفهمم .ميفهمم؟
نه ،فهميدن يك راز ،يك ابهام که اينچنين مداوم نيست .موضوعي را فهميدن،
دانستن ،آگاه شدن و پي بردن که نميتواند يك فعل استمراري باشد .يكبار به
مجهولي پي ميبريم و از سري آگاه ميشويم و بعد بايد بگوييم« :من آن را مثالً
چهار روز پيش ،دو سال پيش ،عصر فالن ...چهارشنبه ،در اثناي يك مطالعه ،يك
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مكاشفه ،يك سفر ،يك ديدار ،يك درس ...فهميدم» .راست است .فهميدنهاي
علمي و دانستنيهاي فلسفي چنين است .عقل اينچنين ميفهمد .عقل ابزارش
منطق است و منطق دو حالت را بيشتر نميداند« :ميفهمم»« ،نميفهمم» و همين!
بيش از اين هم نيازي ندارد .آنچه را بايد بفهمد طبيعت است ،اسرار دنيا است و
اينها همه يكبعدياند .يك معني بيشتر ندارند .اما کار روح چنين نيست.
فهميدن در عقل ،همچون روشن شدن يك المپ الكتريكي در اطاق يا برق زدن
يك صاعقه در فضا ،يكبارگي صورت ميگيرد .در يك لحظه اطاق تاريك

روح ،به گونه سر زدن آفتاب از افق مشرق است .آفتاب فهميدن از افق دور و
مبهمي در روح طلوع ميکند و نهر سپيده صبح يك معرفت ،طلوع آفتاب يك
نوع حكمت ،يك نوع عرفان ،دريافت و يا بينايي از پس قله کوهي ،در صحراي
بيپايان و اسرارآميز «واليت جان» ،جاري ميشود .همچون خورشيدي بر
يخچالها و تودههاي برفهاي ناخودآگاهي و انجماد و سكوت ميتابد و
ميگدازد و قطرهها کمکم جويبار و جويبارها اندكاندك ،نهر و نهرها رفتهرفته،
دريا ميشوند و آدمي را ،از درون ،غرق ميکنند .آفتاب آگاهي ،گرماي روشن
آشنايي ـ همچون حلول آرام و مستمر «فردا» در جان «امشب» ،و همچون ورود
پنهاني و پيوسته بوي بهار که در دماغ اسفند ماه ميپيچد ـ پارههاي سياهي جهل و
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دامنههاي يخگرفته زمستاني را در سرزمين روح ميراند و ميگدازد ،و اين «تغيير
فصل» آغاز دارد اما بيپايان است .در اين دنيا ،آفتاب همواره در سر زدن است،
بهار همواره در رسيدن و دل ،مدام ،در فهميدن!
«بودا ،يكبار ،در صورت پرندهاي به زمين آمد و مرغان را بيم داد که اين
جنگل را رها کنيد که بزودي آتش خواهد گرفت» ...
از آن هنگام که پا به دنياي اسرارآميز هند نهادم و با عالم پرشگفتي مرغان
آشنا شدم ،اين راز سر به مهر را ميفهمم .آفرين بر تو معين پاك و عزيز بودايي

نفوذناپذير روح من به اين چشمانداز بيمرز پرعجايب شرق ،پنجرهاي گشودي و
مرا زبان مرغان آموختي و دلم از حشمت ياد تو سليماني شد.
من از آن «هنگامه» ،همچنان راز اين قساوت دلخراش و باورنكردني اين مظهر
عاطفه و محبت بيشائبه خدايي را ميفهمم؛ به طور مداوم ،شب و روز ،ساعت به
ساعت ،از همان هنگام ،همه روزها و شبها و ساعتها و دقيقهها و ثانيهها و
لحظهها همه ،همچون يك خط ،يك نهر پيوسته غيرقابل تفكيك و يكدستي
شدهاند و من با همين پيوستگي و کشش و جريان مداوم ،اين راز دردآور و
گدازنده را ميفهمم ،نه ،حس ميکنم .بهتر است بگويم :من سالها است اين راز
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پوشيده جانگداز و باورنكردني و طاقتفرسا را ميکشم .آري ،کلمهاش را پيدا
کردم :ميکشم! من اين راز را ،فهميدن مستمر و متصاعد اين راز را ميکشم؛
بگذار بگويند اين جمله درست نيست« :به کار نرفته است» .به درك که به کار
نرفته  ،ميدانم بكار نرفته ،اما درست است« .که اين شكسته بيرزد به صدهزار
درست» .ادبا و علماي «قاعده»ي ما چه ميفهمند؟ آنها فقط درستها را ميتوانند
بفهمند ،چه ميدانند که چه غلطها هست که از همه درستها درستتر است .اين
هم حرف شد که« :به کار نرفته»؟ چرا به کار نرفته؟ براي اينكه به کارشان

يك کتاب «لغت معني» برآورده ميکند؛ زيادشان هم هست .زبان «کليله و دمنه»
آنها را بس است .مگر از اين دو نيازمندتر و هوشيارتر و عميقترند؟ غالب
کلمات همين زبان هم برايشان ثقيل است و بيش از حد نياز! اگر نه چنين است،
پس چرا کليله و دمنه دانها اين همه خودشان را ميگيرند؟ اينهمه «ميفروشند»
و مردم هم «ميخرند»؟ پس چرا آن بابا که کليله را زبر زير گذاشته آن همه
غبغب دارد؟
آري ،حاال دارم ميفهمم .سالها است اين مجهول باورنكردني را ،اين
تراژدي سختي را که به جان سوهان ميکشد ميکشم .تراژدي چيست؟
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سختترين و نابترينش فاجعهاي است که آدمي رنج برد اما هيچکس را در آن
نتواند محكوم بداند .نه مرغ را ،نه جوجه را .نه رستم را ،نه سهراب را.
اکنون سالها است اين رازي را که جانم را به درد آورده است دارم ميکشم،
نه بدانگونه که يك مجهول علمي ،يك مسئله رياضي يا ادبي را ميفهمند،
بدانگونه که يك اندوه را ،يك بال و مصيبت و درد را ميکشند .مصيبتي ،درد و
داغي که پيش از آن ،تصوري هم از آن نداشتهاند ،بدان خو نكردهاند.
چه بگويم؟ چه سنگين است اين حرف! انگشتانم در زير فشار آن خورد
tarikhema.org

ميشود ،ميشكند .چه گفتن سختي دارد! مثل جان کندن است...
ايثار را ببين! به شكوه خلقت هستي است!
اخالص را بنگر! به زاللي ملكوت خداوند است!
که فاجعهاي ناگزير ميرسد و آن هنگامي است که «عشق با معشوق مغاير
ميافتد» و از اين دو ،يكي را بايد قرباني کرد .و عشق به فرزند ازين گونه است.
عشق فرزند؟ چه ميگويم؟ عشق خدا به انسان نيز ازين گونه است .به گفته
اوپانيشاد« :مهراوه من ،آنچنانت دوست ميدارم که خود را قرباني تو ميکنم؛ هنر
خويش را قرباني تو ميکنم ،ايمان خويش را قرباني تو ميکنم ،ميراثهايم را
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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عشق فرزند

قرباني تو ميکنم ،مرکبم را ،همه هستيام را ،گذشتهام را ،حالم را و آيندهام را
قرباني تو ميکنم .مهراوه من ،من چنانت دوست ميدارم که هرچه را دارم،
مهراوه من ،تو را که دارم ،قرباني تو ميکنم».
در اسالم« ،خاتميت» چنين عشقي است!
و حال احساس ميکنم که اين مرغ در اين حال ،اين مرغ در اين لحظات ،اين
مرغ در اين خاتميت دشوارش چه حالي دارد؟ چهها ميکشد؟ در درونش چه
خبرها است!
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عشق در اوج اخالصش ،به ايثار رسيده است و در اوج ايثارش ،به قساوت!
وي با هر منقار خشمگيني که بر پشت و پهلوي جوجهاش ميزند ،پارهاي از
قلب خويش را به منقار ميکند.
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آفرينش در اقيانوسي از شب غرق شده بود .شب چنان بر عالم نشسته بود که
گويي هيچگاه برنخواهد خاست؛ گويي از ازل همينجا نشسته بوده است؛ هرگز
نه ديروزي بوده و نه فردايي خواهد بود ،و من ـ همچون شبحي که در شبهاي

عزادار و شهرهاي آلوده و عفن ،سراسيمه و هراسان ،همه جا را بيهدف پرسه
زند ـ زندگي ميکردم!
رؤياي گيج و گنگ و خيالآميزي بود .بر روي همه چيز ،حريري از افسانه
کشيده شده بود ،اما حرير سياه بود؛ افسانه شوم بود ...نميتوانم وصف کنم؛ همه
جا شب بود؛ نه ،همه چيز شب بود.
و من در شب حرکت ميکردم .از روز سخنها ميدانستم و ميگفتم .اشباح
ديگر نيز ،با سرودهاي زيباي من در ستايش روز ،از نهانگاههاي خويش بيرون
ميآمدند و از عمق شب ،به سوي من ميشتافتند و ،با چشماني که برق حسرت و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کنجكاوي از آن ميتراويد ،به من خيره ميشدند و ،تا خوبتر بشنوند ،گرداگرد
مرا ،تنگ ،در حلقهاي از خويش ميگرفتند و سرهاشان را تا روي سينه و دامن و
پهلوهاي من پيش ميآوردند و من دلكشترين ترانهها را ،در حسرت خورشيد،
در مدح روز و در ستايش نور ،بر آنان فرو ميخواندم و آنان ـ همچون کودکاني
کنجكاو ،که به افسانهاي باور نكردني گوش فرا ميدهند ـ در حاليكه تصوري از
آنچه من ميسرودم نداشتند ،غرق سكوتي لذتبخش و جذبهاي خاموشيآور
ميشدند ...و من ،هر لحظه از آهنگ غمآلود سرودهايم و کلمات آتشناك

داغتر ميشدم ،شعله ميگرفتم و ميسوختم و طنين صدايم گريهآلود ميشد و
ميگرفت و ،از فشار هيجان ،راه نفس بر من بسته ميشد و ناگهان ،همچون سايه
پرندهاي گمشده که به شتاب فريادي برميآورد و در دل شب محو ميگردد ،من
از جمع آرام و محزون اشباحي ـ که زمزمه خاموش قطرههاي اشك را بر
سيمايشان ميشنيدم ـ بيرون ميپريدم و گم ميشدم و آنان نيز ـ همچون سايههاي
گريزنده خيال ـ از همه سو پراکنده ميشدند و هر يك سر در گريبان شب فرو
ميبرد و ناپديد ميگشت...

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

455

tarikhema.org

شعرهايم ـ که همه ،اورادي در آستانه موهوم معبد خورشيد بود ـ گرمتر ميشدم،

PDF.tarikhema.org

معبد

و ما ،هر چند يك بار ،اينچنين ،انجمن ميشديم و سرودهاي غمآهنگ من
در حسرت روز ،در زير غرفههاي بلند و ناپيداي شب طنين ميافكند و بانگ
محزون و آواره من ،در اين شهرِ غريبِ شب ،ميگشت و ميخواند و ميگرييد و
خسته ميشد و گم ميشد...
و من اينچنين در شب ميزيستم؛ اينچنين با شب خو کرده بودم.
و من ـ که دلكشترين سرودها را در ستايش روز ميساختم؛ من که هرگز
خود را نگذاشتم که شب شوم؛ من که همواره خود را در شب غريب گذاشتم؛

جادوي غزلهاي من اشباح را از هر سو بر سرم ميخواند و اوراد گرم و معصوم
ديوارهها و غرفههاي شبستان جهان را به لرزه ميآورد و اسيران شب همواره
گرماي خورشيد و روشنايي روز را از سرچشمه زاينده آهنگهاي من
مينوشيدند ـ خود ،هرگز ،چشم بهراه خورشيد نبودم ،انتظار روز ،در عمق
ناپيداي روح بيقرارم ،مدفون شده بود و از او ،جز گوري ،بر جاي نمانده بود؛
گوري که ،در زير ضربههاي باد و بارانهاي شبها ،با زمين يكسان شده بود و
چنان هموار ،که از زمين قبرستانِ همه خواستنهاي ديگرم نتوان بازش شناخت و
چنان با ديگر گورها درآميخته ،که نتوان بازش يافت .لوح آن نيز شسته و شكسته
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و اسم و تاريخ زاد و مرگ اين که در اين خاك آرميده است ،چنان محو و پاك
شده بود که ديگر خوانده نميشد؛ يك حرف درست ،يك کلمه خوانا بر آن
نمانده بود...
و من شبح آواره شب بودم و آنگاه که شب رداي سياهش را بر همه جا
ميگسترد و هر جنبندهاي در زير سايه مهيب آن از هراس آرام ميگرفت و جهان
از وحشت شب خاموش ميشد و من سنگيني و خصومت و سنگدلي شب را بر
سينه روحم به سختي احساس ميکردم و از اندوه بيطاقت ميشدم و دلم سخت

خاموش و متروك بيراههها و بستر تاريك و ناپيداي رودخانههاي خشك و دامنه
سياه صخرههاي مهيبي که از نهانگاه شب سر برداشته بودند ،آواي محزون
خويش را زير لب زمزمه ميکردم؛ آهسته ،آنچنان که گوشهاي زشت شب
نشنوند؛ نرم ،آنچنان که آنها که در دامن شب بخوابي خوش فرو رفتهاند بيدار
نگردند .آوايم چنان غريب و حسرتآلود و هراسان بود که به ترانه غمگين
دختري تنها ميمانست که در خانه دورافتاده خويش ،در قلب باغستاني خلوت،
کنار پنجره نيمهباز اطاقش نشسته است و ميخواند و چشم بهراه کسي است که
هرگز نخواهد آمد.
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آواي محزون و نوميد من باز ،همچون نواي ني افسونگري که از هر سو ماران
افسونشده را از نهانگاهها بيرون کشد و به سوي خود خواند ،اشباح را از
کمينگاههاي خويش ـ که از هر چشمي پنهان بود ـ بيرون ميآورد و همگي ،با
لبهاي خاموش و چهرههاي ناپيدا و سايههاي لرزان ،گرد من حلقه ميزدند و
مرا ،همانند خدايي که فرشتگانش را فرا خواند ،در ميان ميگرفتند و ،چنان
خاموش ،غرق ترانههاي عاشقانه من در ستايش روز بودند و چنان در عمق آواي
لطيف من که همچون نخستين پيام ملكوتي وحي در دل پيغمبري امي ،در جان

ميگشتند که شب را فراموش ميکردند و بر لبهاي کبود من چنان خيره
ميماندند که من ،در عمق چشمان مرطوب و غمگينشان ،ميديدم که آن را هم ـ
چون لبهاي افق مييابند که آواي من در مدح خورشيد ـ همانند نخستين
شعاعهاي سپيدهدمي که از طلوعي نزديك خبر ميدهند ـ از وراي آن سر
ميزند؛ و من که تماشاي اين چشمها را تحمل نميتوانستم کرد ،من که تاب
ديدن چشمي را که در چشم من ميگريد ندارم ،چنان پريشان ميشدم که
پلكهايم را از درد بر هم ميفشردم و همچون سايه هراساني ،در دل شب
ميگريختم و اشباح ديگر نيز ـ همچون دستهاي از پرندگاني که ناگهان از دل
درختي پر شاخ و برگ ،به هر سو ،در آسمان تيره شامگاهان پر کشند و ناپديد
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گردند ـ پراکنده ميشدند و در نهانگاههاي اسرارآميز خويش پنهان ميشدند و،
در تنهايي افسرده خويش ،ترانههايي را که از من شنيده بودند ،با آواي غربتآميز
و غمگين من ،زير لب با خويش زمزمه ميکردند.
و من اينچنين شب را ميگذراندم؛ و من اينچنين پايگاهي در شب داشتم .و
مرا اشباح اينچنين دوست ميداشتند .و من اينچنين با شب خو کرده بودم؛ و من
اينچنين با شب بودم و من اينچنين «بودم» و من «اينچنين» بودم...
اما هرگز شب نشده بودم .خود را همواره در شب غريب ميگذاشتم و

سالها آمدند و رفتند و من همچنان در شب ماندم؛ سالهايي که روز نداشتند،
سالهايي که ماه نداشتند ،سالهايي که هر سالش  145شب بود و شبها در
شبها پيوسته؛ شبها در شبها خيمه زده؛ و خيمهگاهي بزرگ و سياه و
هولانگيز که درونش متروك بود ـ و جز بادهاي وحشت که ديوانهوار و
انتقامجو به هر خيمهاي سر ميکشيدند و گويي فراري محكومي را ميجستند ـ
صداي پايي برنميخاست .آري ،فراري محكومي را ميجستند؛ مرا ميجستند.
بادهاي وحشت ،شتابان و غضبناك مرا ميجستند و نمييافتند .من در شب پنهان
شده بودم؛ من به سايههاي هول و غارهاي انزوا و صحراهاي سكوت و بيشههاي
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اندوه خزيده بودم ،من به شب گريخته بودم؛ شب پناهم داده بود و من دور از
چشمهاي بادهاي خشمگين وحشت که همواره در تعقيب من بودند« ،خفته در
سرديِ آغوش پرآرامش يأس» ،از «يقيني سياه» برخوردار بودم؛ از «آرامشي سرد»
سرشار ميشدم ...سرد و سياه بود ،اما ...آرامش يقين بود؛ سرد و سياه بود اما...
بيتابي «انتظار» را نداشتم ...سرد و سياه بود اما «آسايشي نوميد» داشتم؛
«نوميدييي آسوده» داشتم ...سردي و سياهي و نوميدي بود اما ،يقين بود و
آرامش و آسودگي بود و من ـ که روحم هرگز تاب بيقراري ندارد ،دلم طاقت

سراسيمه و پريشان ،به هر سو ميدوند و ميپرند و آرام ندارند ـ نميتوانم به در
خيره مانم ،نميتوانم بر سر راهي بنشينم .من که همواره چون کسي که مارگزيده
باشد بر خود ميپيچم ،من که همواره احساس ميکنم دلم چنان بر ديواره ناتوان
سينهام به خشم ميکوبد که هر لحظه گويي خواهد شكست ،من که همواره بيم
آن دارم که طغيانهاي بيباك روح دردمندم تن بيرمقم را ويران نكند،
ضربههاي کوبنده و خطرناك آن جانور خشمگين که ،از درون ،بر ديوارههاي
لرزان اندامم پياپي فرو ميکوبد مرا در هم نريزد ،ستونهاي نااستوار استخوانهايم
را خورد نكند ،درهم نشكند ...آري ،من که همواره احساس ميکنم دارم از
کنارههاي خودم لبريز ميشوم ،سر ميروم و ميبينم و مييابم که همواره از
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خودم بزرگتر ميرويم؛ جامه کوتاه خويشتنم ،پيرهن تنگ خويشتنم ،کفشم که
پايم را سخت ميزنم ،مجروح ميکنم؛ من که احساس ميکنم گاه در خود
نميگنجم ،خود را با چه بيچارگي و عجز و التماس و تالشي واميدارم که با
خود سر کنم ،مدارا کنم ،بسازم و بسيار کم به حرفم گوش ميدهم ،هميشه
سرکشي ميکنم و ناخشنودي ،و هميشه در کمينگاه خودم گوش خواباندهام تا از
خويش بگريزم؛ من که خود را همچون پارهاي آتش در دست خود نگاه داشتهام
ـ ازين دست به آن دست ،از آن دست به اين دست ـ و هميشه از سوزش خويش
گيرم؟ ! چگونه با خودم خو کنم؟ ! خودم بسم باشم...
آري ...اينچنين مني ،اينچنين «خودم» ،جز با يقين ،جز با آرامش ،جز با
آسودگي ،چگونه ميتوانم بمانم؟ هرچند يقين سياه باشد و آرامش سرد و
آسودگي نوميد اما ،بههرحال ،يقين و آرامش و آسودگي.
و من که چنين تشنه آسايشم و نيازمند آرامش ،و چنين تشنه و نيازمند از آن
سخن ميگويم ،نه همچون مردابي است که به آسايش و آرامش ميانديشد ،نه،
همچون درياي طوفانزدهاي است که آرامش را ميجويد ،از آسودگي سخن
ميگويد .و اين دو يكي نيست ،اين دو هرگز يكي نيست؛ آري! آرامش براي
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مرداب با آرامش براي طوفان يكي نيست؛ مرداب خاموش با درياي طوفاني يكي
نيست ...هيچ چيز با هيچ چيز يكي نيست ،شب همه چيز را با همه چيز يكي
ميکند ،يكي مينمايد؛ شب مرا با ديگران يكي ميکند ،يكي مينمايد! شب
مرداب و دريا را يكي ميکند ،يكي مينمايد ،آري ،اينها همه کار شب است.
بگذار شب برود؛ اگر شب برود ...آه! اگر شب ميرفت! ...کاش شب ميرفت!...
اما شب نميرود ...شب هست و شب خواهد بود...
و اما اشباح مدتي است ديگر از کمينگاههاي ناپيداي خويش بيرون نميآيند؛

شكوهآميزترين سرودهايي که همچون آواز پر فرشتگان ،در زير غرفه بلند و
موهوم اين «شبستان» ميتنيد و انعكاس آن اشباح سودازده و تشنه را بر بالهاي
خوشپرواز خيال مينشاند و تا بام بلند خورشيد به معراج ميبرد ،خاموش شده
است؛ ديگر کسي در ستايش روز ترانه نميخواند؛ ديگر آن لبهاي کبودي که
همچون افق ،پرتو پيامآور خورشيد را بر چشمه چشمهاي اشباح مشتاق و
خاموش ميافكند ،به ترنمي باز نميشود؛ آن شاعرانهترين کلماتي که از حلقوم
دردمند و نوميد من ،در جالل خورشيد و جلوه روز ،بر سقف سياه اين «شبستان»
ميخورد و همچون باران نور برميگشت و بر جان تشنه و سوخته ارواح بيقراري
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که در برابر من مينشستند ميريخت ،ديگر برنميآيد؛ سراينده آن قصيدههاي
بلند در مدح خورشيد ،سلطان روز .اين سرخيل شاعران بزرگ دربار آسمان،
غزلسراي شورانگيزترين عشقها به روشنايي ،امام پارساي معبد زرتشت ،موبد
آتشگاه مذهب مهرپرستي ،مغ سوخته آذر برزين مهر ،سكوت کرده است و
ديگر آواي غمگينش اشباح را از نهانگاهها بيرون نميکشد ،سرودش در زير
غرفه بلند شب نميتند.
او اکنون خسته است! آن همه آوازهاي سرشار از جالل و خلوص ،گرم از

جستجوي بسيار خيال در بيدار ساختن خاطره خواب رفته روشنايي؛ آن همه
تپيدنهاي دل از شوق فردايي که نميآيد ،آن همه تصويرهايي که از صبح ،بر
پرده يادها نقش کردم و هرگز ،هيچگاه ،هيچ روزنهاي در سقف اين «شبستان»
نگشود ،آن همه افسانهها که در اين شب گفتم و آن همه قصهها که در اين راه
حكايت کردم و شب کوتاه نشد ،راه کوتاه نشد ،شب هرچه ميگفتم درازتر
ميشد و راه هرچه ميرفتم درازتر ميشد و من ديگر از گفتن ،من ديگر از رفتن،
من ديگر از سرودن ،من ديگر از ترانه خواندن خسته گشتم ،افسرده گشتم ،نوميد
شدم ،ساکت ماندم ...ساکتِ ساکت! ديگر شب بود و من ،در آن ،شبحي بودم
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خاموش ،همچون سايه «شاهين موهومي که در عدم پرواز ميکند» .من ديگر
سايهاي بودم ،سايه روحي آواره که گورش را گم کرده است و ،سراسيمه و
غمگين و خاموش ،در قبرستاني متروك ،بر سر قبرها ميگردد و ميجويد و گور
کالبدش را نمييابد و پارههاي سياه شب ،همه جا ،چون سايه او را دنبال ميکنند.
شب همچنان بود و همچنان شب بود و اين شبح ساکت ،لب فرو بسته از
ترانه ،لب فرو بسته از ترنم ،از سرود ،سايه ديوارهاي ويرانهها و ميعادگاه اشباح را
رها کرد و سر به صحراهاي شبگرفته و بيخداوند نهاد و در دل پهندشتهاي

بيرحم شب ،پهن گسترده بودند ،گم شد و شب رداي سياه و سردش را بر او
کشيد و ديگر کسي آوايش را نشنيد ،ديگر کسي او را نديد ،ديگر او نبود اما،
شب بود؛ اما شب همچنان هست...؛ اما شب خواهد بود ...شب نميرود ...شب
هست و فردا نيست.
و من اينچنين شدم .شب بود و همچنان شب بود اما ،من ديگر ساکت بودم.
شب بود و من ديگر از روز نميگفتم؛ ديگر در ستايش خورشيد قصيده
نميساختم ،در عشق روشنايي غزل نميسرودم .شب بود و من ديگر ترانه
نميخواندم؛ ديگر ،حتي آواي غمگينم را ،در حسرت روز ،زير لب زمزمه
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نميکردم .ديوارهاي بلند ويرانهها را و ميعادگاه ارواح چشم بهراه خود را رها
کردم و رفتم و سر به دشت بياميد نهادم؛ آنجا که سايههاي هولناك برجها و
باروها نبودند؛ آنجا که ارواح و اشباح نبودند؛ آنجا که ديگر معبر اشباح آشنا نبود
اما ،شب بود و شب همچنان بود و همچنان شب بود؛ شب هست ،شب خواهد
بود ،شب نميرود و فردا نخواهد آمد.
شب بر باالي سرم ايستاده بود و دشت ،در زير پايم گسترده و راه ،در برابرم،
چشم بهراه هر قدمم ،و من چشم به سياهي دوخته ميرفتم و ميرفتم و شب

بهراه هر قدمم و من چشم به سياهي دوخته ميرفتم و ميرفتم و شب هم چنان بر
باالي سرم ايستاده و دشت  ،زير پايم گسترده و راه ،در برابرم  ،چشم به راه هر
قدم و من چشم به سياهي دوخته ميرفتم و ميرفتم و شب همچنان بر باالي سرم
ايستاده و دشت ،زير پايم گسترده و راه ،در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم و من
چشم به سياهي دوخته ميرفتم و ميرفتم و شب همچنان بر باالي سرم ايستاده و
دشت ،زير پايم گسترده و راه ،در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم و من چشم به
سياهي دوخته ميرفتم و ميرفتم و شب همچنان بر باالي سرم ايستاده و دشت،
زير پايم گسترده و راه ،در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم و من چشم به سياهي
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دوخته ميرفتم و ميرفتم و شب همچنان بر باالي سرم ايستاده و دشت ،زير پايم
گسترده و راه ،در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم و من چشم به سياهي دوخته
ميرفتم و ميرفتم و شب همچنان بر باالي سرم ايستاده و دشت زير پايم گسترده
و راه ،در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم و من چشم به سياهي دوخته ميرفتم و
ميرفتم و ميرفتم و شب همچنان بر باالي سرم ايستاده و دشت ،زير پايم گسترده
و راه ،در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم و من چشم به سياهي دوخته ميرفتم و
ميرفتم و ميرفتم که

رنگارنگي!!!!
چه خبر است؟ ! خدايا! چه خبر شد؟ ! اين چيست؟ ! اين از کجا است؟
!!
اشتباه نميکنم؟ چرا ،بيشك ،بازي خيال است .آري ،من دچار يك بيماري
مرموز شدهام ،بيشك .اما ،اين منظره چنان بهسرعت رنگ به رنگ ميشود و
چنان پياپي رنگها و نورهاي خيرهکننده در چشم ميزند که مجال نميدهد
بينديشم ،مهلت نميدهد که خود را بيابم ،فرصت نميدهد که بدانم چه خبر
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است؟ اين چيست؟ مرا سخت گيج کرده است ،مبهوت شدهام ...واي! چه
غوغايي!
ناگهان همه چيز دگرگون شد ،پرده سياه و يكدست شب هر لحظه از هزار
نقطه و به هزاران گونه و به صدهزاران رنگ ميسوزد ،آتش ميگيرد ،روزن
روزن ميشود !...منظره شگفتي است! هيچ چشمي تاکنون گرفتار چنين تماشايي
نشده است .شب آتش گرفته است! شب دارد ميسوزد! دست ناپيدايي ،در هر
چشم به هم زدني ،هزاران گونه آتش به جان شب ميافكند و او را به هزاران

اُوه! حريق را ببين که در «خيمهها» افتاده است! خيمهها ،همان خيمههاي سياه
پيوسته درهمي که آن صف طوالني و هولناك را در برابرم پديد آورده بودند،
همان خيمه در خيمههاي زشت و مهيبي که بادهاي وحشت در زير آن ،از اين
خيمه به آن خيمه ،همه جا ،مرا تعقيب ميکردند و با زوزههاي خشمگينشان،
همواره بهدنبال اين محكوم فراري ميگشتند و نمييافتند ،اين صفهاي پياپي
خيمهها! بيست و سه صف! هر صفي  145خيمه.
اُه ،خيمهها دارد ميسوزد ،زبانههاي آتش از درون خيمهها بيرون ميزند؛ پرده
خيمهها پاره پاره شده است ،آتش از الي روزنههاي سوختهاش شعله ميکشد؛
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بادهاي زوزهکش وحشت دست از تعقيب من باز داشتهاند ،مرا فراموش کردهاند،
خود سراسيمه از اين زبانههاي خشمگينتر و شتابانتر آتش ميگريزند؛ آتش
آنها را دنبال ميکند ،من از تماشاي حريق اين خيمههاي سياه و بد خاطرهاي که
عمري را در زير هر يك به بادهاي زوزهکش و کينهتوز وحشت دادم نميدانم
چه حالي دارم؟ چه حالي بايد داشته باشم؟ شادي کوچكتر از آنست که ،در اين
حال ،من آنرا احساس کنم ،احساس من در اين لحظههاي سراسر اعجاز از
بزرگترين نشاطها ،پرهيجانترين شعفها و بلندترين خشنوديها چنان باالتر

و بيمزه و کوچك ميآيد .چنان محو تماشاي آتش گرفتن اين صفهاي سياه و
طوالني خيمهها شدهام که ديگر ،جز «تماشا کردن» ،هيچ چيز ديگري نيستم؛ هيچ
حال ديگري ندارم .من حريق خيمهها را تماشا نميکنم؛ «من اکنون تماشاي
حريق خيمهها هستم»؛ تماشا شدهام .شبحي بودم و اکنون ديگر شبح نيستم ،اکنون
ديگر تماشايم ،تماشاي سوختن دستهجمعي خيمههايم؛ تماشاي اين آتشبازي
شگفتم .آتشبازي شگفت ،شگفت ،شگفت!!
پهنه آسمان را بازي هزاران رنگ و نور روشن کرده است .در هر لحظه،
هزاران آتش رنگارنگ بر اين پرده سياه شب ميافتد و ميسوزاند ،در هر چشم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

415

tarikhema.org

رفته ،چنان اوج گرفته است که عظيمترين خوشبختيها ،به چشمم ،لبخندي سرد

PDF.tarikhema.org

معبد

بر هم زدن هزاران گل رنگارنگ و گونهگونِ آتش در قلب تيره شب ميشكفد.
در هر ثانيه صدها گلوله رنگين به هوا پرتاب ميشود و در زير غرفه تاريك شب،
هر يك به شكلي منفجر ميشود و به شكلي منتشر ميشود و بازي ميکند و
ميرقصد و پخش ميشود و محو ميگردد و بيدرنگ گلولههاي ديگر و
انفجارهاي ديگر و انتشارهاي ديگر و هر يك به گونهاي ،هر يك به رنگي ،هر
يك به نوري...
گاه ،انفجارها و شكفتنها و پخش شدنها و بازيها چنان در آسمان ازدحام

آسمان ستارهباران ميگردد و درخشيدنهاي پياپي و بسيار و خيرهکننده چنان
انبوه ميشوند و فشرده و گسترده که فضا يكپارچه نور ميشود و آسمان روشن؛
و پرتو انوار رنگين و تشعشعهاي پردامنه و تند انفجار آتشها و درخشش روشنيها
و جلوه رنگها باران نور را به زمين فرو ميفرستد و زميني را که من ساليان
درازي است بر روي آن در شب راه ميرفتهام ،روشن ميسازد؛ پرتو آن سايههاي
هولناك قلهها و صخرهها و برجها و ديوارهها و قبرستانها را فرو ميخورد و
نيزههاي لطيف صدها آذرخش زيباي اين آتشبازي بزرگ بر دهانه کمينگاههاي
اشباح پنهاني نيز فرو ميبارد و پرتو آن ناگهان سراسر دشت بياميدي را که من
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آنرا ميپيمودم و اکنون در گوشهاي از آن به تماشا ايستادهام ،روشن ميسازد و
پرده سياه شب را در يك لمحه از روي آن کنار ميزند اما ،همچون روشنايي
يك صاعقه در قلب آسمان شب ،دير نميپايد و من ـ که همچنان نگاهم چون
کودك خردسالي در انبوه يك کارناوال عظيم و بيسر و پايان شلوغ ،گم شده
است ـ مجال آنرا که در اين لحظههاي فرار و رنگين ،خود را از چنگ نيرومند و
فريبنده تماشا رها کنم و به زمين آورم نمييابم ،يكي از اين لحظههاي سراسيمه
به دستم نميآيد تا براي نخستينبار ،زمين را و رنگ طبيعت و اشياء و کوهها و
ببينم.
آتشبازي بزرگ همچنان ادامه دارد؛ رنگها و نورها و آتشها و فرياد
انفجارها و نوربارانها و درخششها و شكفتنها و خاموش و روشن شدنها و
سكوتها و فغانها و بازيهاي شگفت و نمايشهاي خيرهکننده آن ـ همچون
دختربچه روستايي کنجكاوي که براي نخستينبار بهتماشاي آتشبازي نشسته
است و سراپا دو چشمِ خيره شده است و يك دهان باز ،و ساعتها جنب نميخورد
و پلك نميزند و نفس را در سينه نگاه داشته ـ مرا گيج ،مبهوت ،شگفتزده و
محو کرده است...
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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چه صحنه جادويي پراعجابي است!
اما ،من خستهام ،زندگي طوالني در شب چشمان مرا چنان به تاريكي خو داده
است که برقهاي تند و بازيهاي شلوغ و نورهاي خيرهکننده اين آتشبازي آنرا
سخت آزار ميدهد .گاه چشمم را که از تماشاي آن بيطاقت ميشود ميبندم
اما ،چند لحظهاي بيش ،طاقت نميتوانم آورد که باز احساس ميکنم همه جا
شب شده است و جز سياهي ،ديگر هيچ نميبينم .چشمم را با شوق و هراس
ميگشايم و به اين منظره شگفت در سينه آسمان خيره ميشوم اما ،تحمل آن باز

ازديدار اين نمايش بزرگ لبريز شوق ميشود اما روحم در برابر اين همه ناآرامي
و انفجار و عصيانهاي پياپي و سر در گم آزرده است .نمايشي است از صدها و
هزارها و صدها هزار عصيان و سرکشي گلولههاي نور که به هوا ميپرد و ناگهان
هر يك ـ به گونهاي که پيشبيني نميتوان کرد و خود را براي ديدار آن فراهم
نميتوان ساخت ـ منفجر ميشود و در فضا پخش ميگردد و روح من که تنها در
برابر تسليم ،آرام ميگيرد ،در برابر اين نمايش سخت آشفته و رنجور ميشود ،او
را جز تماشاي تسليم ،آرام نميکند .يقين ،آرامش و آسودگي ،هر چند سياه و
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سرد و نوميد ،او را از تالطمهاي نورباران و طغيانهاي گرم و بيتابيهاي پراميد،
تسليتبخشتر است ،تسكيندهتر است.
چرا چنينم؟ چرا از تماشاي رقصهاي جادويي آتش و نور ميهراسم؟ چرا از
ديدار هر طغياني ،هر سرکشي و جستني ،در برابر خويش ،آشفته ميشوم؟
فيزيكدانهايي که به خالء معتقد نيستند ميگويند« :حرکت هر مژهاي در
حرکات سيارات آسمان اثر ميگذارد»! شايد اين سخن را مبالغهآميز احساس
کنيد؛ اما من ميگويم که در «طبيعت» چنين است ،ولي در «انسان» ،همبستگي

پيشين ما ،در آن دوران که هنوز با ميمونها در جنگل ميزيستند ،ترسي که
گاهي از پيش آمدن خطري خوردهاند و لرزهاي که از گذر سايه هولي در خم
کوهي يا در پس درختي بر اندامشان افتاده است ،امروز امواجش را بر کرانه
قلبمان ،سايهاش را بر چهره روحمان ،سوزشش را در عمق پنهاني وجدانمان
داريم و ميتوانيم حس کنيم» ،چنين حقيقتي را گفته است.
من فرزند اين سرزمين و خانداني از مردم اين سرزمينم .درختي که در جهنم
کوير روييده است .خانوادهام ،حلقه پيوند دو زنجير :فئوداليسم و علم ،بوده است.
من با فئوداليسم دشمنم ،اما هرگاه اين گدايان پليد و چهارپولي «خرده بورژوازي»
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را در شهرها ميبينم که دينشان پاچال دکانشان است و خدايشان «دخل»شان و
صد و بيست چهار هزار پيغمبرشان اسكناس و ائمهشان پول خورده و ترازوي
عدل و حسابشان چتكه! و زن و شوهر و بچههاشان به دقت ،سر سفره ،ميشمارند
که« :پيرار سال فالني را که دعوت کرده بوديم بيست و هفت لقمه برداشت تا
امسال ببينيم چند لقمه برميدارد؟ » ...و حساب دارند که شانزده جنس فتيله المپا
وجود دارد و هر جنسي را ،بسته به درجه باال کشيدن آن و شكلي که شعله المپا
در هر درجهاي به خود ميگيرد ،نامي ميگذارند :موشي ،شمعي ،زبانهاي،
tarikhema.org

هاللي ،گردسوز ،چتري ،تاجي...
حالم دارد به هم ميخورد
در دوران فئودالي ،حميت و بزرگمنشي و گذشتهاي عجيبي که در دماغ
موشي خورده بورژوا نميگنجد و سخاوتهايي که خبرش چشمهاي
خردهبورژوازي شهري را چپ ميکند ،غيرتهاي مردانه و تعصبهاي حماسي و
بيباکي و شجاعت ...جزء صفات عادي انساني است ،همه دارند ،بيش و يا کم.
در شهر است و زندگي بورژوايي است که با پرداخت مبلغي پول ،به سادگي
«رضايت» ميدهند! و از «تعقيب پرونده» صرفنظر ميکنند ،دشمن هر که باشد و
دشمني هرچه .هرچه کينهشان عميقتر ،قيمت رضايت دادن باالتر .اما در آنجا به
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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سادگي از هستي و جان خود ميگذرند تا از دشمن انتقام گيرند؛ دشمن يك راه
بيشتر ندارد و آن پناه بردن به خانه دشمن خويش است .در اين صورت ،قاتلِ پدر
را به سادگي ميبخشند و از او چون مهمان عزيزي پذيرايي ميکنند .يك الخ
سبيل خان از هزار خروار سند و سفته و چك و امضاء و تعهد و ضمانت رسمي و
محضر و دفتر ـ که همگي از ميزان اصالت و صداقت و استحكام اخالقي بورژوا
حكايت ميکنند ـ قابل اعتمادتر و خدشهناپذيرتر است.
دنياي افكار خرده بورژوا را نگاه کنيد :آن وقتها که به حمام ميرفتند ،تا

ميکرد تا پول سلماني ندهند و با سه شاهي از سر وا شود و هم «ميتراشيد» تا
ديرتر بلند شود .يكي از متفكران نابغه دنياي بورژوازي در حمام به رفقايش
نصيحت ميکند که شما اول که وارد ميشويد سرتان را نتراشيد؛ آخر وقت که
ميخواهيد بيرون آييد بتراشيد .اين جور« ،هر نوزده حمام ،يك سر فرق
ميکند»!
بههرحال ،آانها که در خلوت عظيم انزواشان و در جهان بيمرز استغناشان
طبيعت را خانه پست و آلوده و محقري ميديدهاند و آن عشق بزرگ پرنده
روحشان را عمري در ابديت آن سوي اين جهان ،به پرواز ميآورده است ،يا آنها
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که بر پشت اسبهاي مغرورشان دشتهاي پهناوري را که نگاه در آن گم
ميشود و کوهستانهاي بلند و پرصالبتي را که کاله از سر بيننده ميافتد،
ميتاختهاند و ميبريدهاند و هميشه افقهاي دور را در پيش نگاه خويش داشتهاند،
با آنها که جوالنگاهشان پشت ميز اداره يا پاچال دکان است و منزلگاهشان يك
خانه نقلي موزاييكي و شهرشان هيچ نيست جز ديوار و ديوار و آنها که از سينه
سرسبز صحرا ،نان ميخورند و اينها که چشمشان به صندوق حسابداري است يا
جعبه «دخل» ،آنها که سالشان به دو ماه تقسيم ميشود و اينها که روزشان به

ميزنند و کباب ميکنندو پنجه در سينه يك گوسفند يا شكار درست فرو
ميبرند و آنها که صد و پنجاه گرم کالباس يا دو سير و نيم گوشت ميگيرند و
قديميهاشان آنرا آبگوشت ميکنندو متجددهاشان ژيگو و راگو و بقيهاش همه
قاشق است و چنگال و کلينكس و پيشدستي و گل کاغذي و ادا و اطوارهاي
بيخرج و لبخندهاي ديل کارنگي! با هم فرق بسيار دارند .بههرحال ،دنيا را
يكجور نميبينند.
داشتم چه ميگفتم؟
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راستي چرا از چشم دوختن در نور تند ميهراسم؟ چرا از ديدار طغيان ،از هر
جستن و هر سر برکشيدني در برابر خويش آشفته ميشوم؟
من يك دهاتيام ،روييده کوير :آنجا که همه چيز ،حتي طبيعت ،در برابر نگاه
آدمي ،آرام و خاموش و گسترده است .هر سرکشييي مرا تحقير ميکند .چرا از
نور تند و رقص جادويي آتش و روشنايي خيرهکننده ميهراسم؟ چشمانم را
ميزند؟ ميدانم؛ يك عمر زندان ،روييدن در سلول ،زندگي در تنگنا و تاريكي،
چشمهاي مرا به ظلمت خو داده است.

در يك حال بازي ميکرد .با شگفتي ميديدند که وقتي در سالن قدم ميزند و از
کنار چهل دستگاه شطرنج ميگذرد ،در يك جهت شش قدم بيشتر برنميگيرد.
به گام هفتم که ميرسد برميگردد و يا حتي به جهتي ديگر ،راست يا چپ،
ميپيچد!
آلخين سالها زنداني بوده است ،سلول زندان وي اطاقي بوده شش قدم در
شش قدم!
دلهرههايي که اجداد ما در اعماق جنگلها داشتهاند امروز در جان ما خانه
دارد .بيست و پنج قرن عمر ،مرا چنان ساخته است که شش گام بيشتر نميتوانم
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برداشت .بيست و پنج قرن عمر ،چشمان مرا به تاريكي خو داده است .بيست و
پنج قرن عمر ...چه بگويم؟ اين جمله را چگونه به پايان برم؟
هر طغياني ،هر سرکشييي ،هر فرازي ،تسليم و سرکوفتگي و نشيب ،نشيب و
سرکوفتگي و تسليم را فرا ياد من ميآورد و هر جهشي ،هر عصياني ،هرچه سايه
تفوقي را بر روح من ميافكند ،پتكي است که باز اين تاريخ بر فرقم فرو
ميکوبد؛ نور ظلمتها را ،نجات اسارتها را ،طلوع آينده گذشتهها را ،رهايي
تنگنا را و ...سرکشي و التهاب و آشفتگي ،تسليم را و سكون را و نظم را در من

اين تونل تنگ و تاريك و درازي که بيست و پنج هزار فرسنگ کشش دارد
و من ،وجب به وجب ،گام به گام آن را ميشناسم ،گذشتهام ،زيستهام ،تحمل
کردهام ،همه را در درون خود دارم .از هر چه در اين زندگي ،مرا به ياد اين همه
خاطرههاي رنجزا ميآورد ميگريزم .بيش از همه ،تسليم ،بيش از همه ،تحقير،
بيش از همه ،سكوتها مرا ميآزارند.
تداعيها ،تداعيها ،تداعيها!
يك روستايي مغرور ،فرزند کوه و صحرا و آسمان ،جگن سرسخت و بينياز
کوير و اين کولهبار سنگين بيست و پنج خرواري تسليم!
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من از هرچه اين کولهبار را به رخم کشد ،سنگينترش کند ،هراسانم .دنياي
زيباييها را نيز من ،با اين خون است ،با اين چشم است که مينگرم.
من از ابر خوشم نميآيد ،از باران خوشم ميآيد؛ از جستنهاي شتابان فواره
خوشم نميآيد ،از آن هنگام که قامتش را براي بازگشتن خم ميکند خوشم
ميآيد؛ از انفجار شلوغ و تند پرواز ناگهاني کبوتراني که ،سحرگاه ،درِ آشيانشان
را ميگشايم و به شتاب بيرون ميپرند و خود را ديوانهوار بر سر و صورت من
ميزنند و به هوا ميگريزند خوشم نميآيد؛ از آن هنگام خوشم ميآيد که با

ميدارند و سينه بر نسيم مينهند و ـ چنانكه گويي به گردابي ناپيدا درافتادهاند که
آرام و نرم چرخ ميخورد ـ خود را ،با آغوشهاي مهربانشان که به روي من
گشودهاند ،به بام خانه من نزديك ميکنند و لحظهاي بعد همگي در برابرم به
گرمترين و آسمانيترين سرودهاي خويش مرا مينوازند.
من از نمك ميوه و دوغ آبعلي و کوکا و ليموناد ،که همچون ديگر
«شخصيتهاي گازدار» ،تا سرش را باز ميکني ،ذرات بيشمار آن بر سر و
چشمم پشنگ ميشوند و تا به ليوان ميريزي جوش ميکنند و دل آدم را از
اينكه االن سر ميروند و ميريزند ميلرزانند و در آخر که از جوش و خروش
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افتادند (که غالباً هم زود گازشان در ميرود) ليوان را نيمه خالي ميکنند ،خوشم
نميآيد .دوست دارم بهقول ژيد «در ليوان بلورين باريك و بلند و ظريف شامپاني
ـ که از نازکي در زير انگشتانم لمس نميشود ـ آب سرد و گواراي سبز بنوشم،
شير گرم بياشامم».
ميخواهم همه چيز را از بلندي نگاه کنم ،نه از پستي؛ از ته دره ،عمق چاه،
کف خيابان ،تماشاي قله ،تماشاي آسمان و تماشاي شهر را دوست ندارم .دوست
دارم شهر را از فراز منارهاي ،قله مغرور بلندي ،و قله مغرور بلند را از فراز آسمان

از فوارهها و گيسوان خوشتواضعي را که ،با شرم زيبايي ،سر خود را بر کف
شانهها ميسايند و خود را به بازي رها کردهاند ،بيشتر از گيسواني دوست دارم که
همچون يك مشت ورم کرده ،بر پشت و باالي سر ،همچون يك بقچه موي بز
مرده ـ که براي فروش ،يا ماليدن نمد ،بر روي هم انباشتهاند ـ به چشم «ميخورد»
و مثل اين است که کالغ مردهاي را مچاله کرده باشند و با چسب و سنجاق و ميخ
و سيخ جمعش کرده باشند و روي سر کسي آنرا بسته باشند؛ بيحرکت ،بيموج،
بيبازي؛ نسيم ميآيد و آن تكه موي متوفايِ در سريشم بستهاي که داخل
شكمش را باز با چند سير موي حيوان ديگري پر کردهاند ،جنب نميخورد! با
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لرزهها و تكانها و تالطمها و تپيدنهاي سر و اندام و روح و قلب «آدم» همآواز
نيست؛ هيچ چيز را حس نميکند ،اصالً يك مشت موي مرده است و همينجور
بيخودي آن باال افتاده و يا از پشت سر کله کشيده و مثل اينكه دارد به چشمهاي
بيننده فحش بد ميدهد...
آه که چه زيبا است مصب رودهاي بزرگ! اين ميعادگاه عزيز دو
»خويشاوند» ،آنجا که رودي غضبناك و کف بر لب و طغياني که از حصارهاي
سنگي و عبوس خويش در سينه کوهستاني ساکت و هميشه زمستان و دور سرازير

مينالد و پا بر سر سنگ ميکوبد و سر به صخرهها ميزند و چون زنجير ،حلقه
حلقه در هم ميشود و فرياد ميکشد و ميبرد و ميشكند و ميروبد و تا بدينجا
ميرسد .تا ميبيند که درياي بزرگ و عميق و پاك ،سراپا آغوش شده است و
باز ،و بر سر راهش آرام و گسترده و چشم بهراه و نيازمند و مهربان ميآيد و در
زير نقاب وقار دريايي خويش ،با التهاب و دشواري به سوي او دامن ميکشد،
خاموش ميشود ،آرام ميشود ،طغيانهايش را يكباره فرو ميخورد .کفهاي
خشم و خار و خاشاكهاي بسياري را که بر چهره داشت ،کنار ميزند و با
چهرهاي که لبخند توفيق و آرامش رسيدن به سر منزلِ دوست ،آنرا باز و روشن
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کرده است ،ساکت و خشنود و مهربان پيش ميآيد و ،بهخاطر دريا ،بهخاطر
آنكه دريا آزرده نشود ،بهخاطر آنكه ناگهان از بلندي ،با فشار و خشونت و تندي،
خود را بر سينه دريا نريزد و چهره مهربان و سينه مشتاق اين درياي پيري که
شبها و روزهاي عمر را ،بر سر راهش آغوش گشوده است ،چين نخورد ،آسيب
نبيند ،رود از تنگناي بستر خويش ـ که او را در خود ميفشرد ـ بيرون ميآيد و در
سطح بازتري که ،هرچه به دريا نزديكتر ميشود ،پهنتر ميگردد ،خود را
ميگستراند و آهسته و آرام و ساکت و سرشار از مهرباني لطيف و لبريز از

شتابنده را در آستانه خويش ،چنين نرم و خاموش شده از تسليم ،ميبيند ـ به پاس
اين همه مهر و از شوق اين همه زيبايي ،لبهاي پارساي خويش را ،از لبه ساحل،
به سوي وي پيش ميآورد و بدينگونه اين صحابي خوب و زيبا و عزيز خويش را
پيشواز ميکند و رود نيز ـ که اکنون درست در سطح دريا فرود آمده و در کنار
دريا ،دستها را پهن بر زمين و سينه را نرم بر ساحل نهاده است ـ به رامي و خوبي
و آرامي ،چشمها را از نشئه تسليم فرو بسته و سر پيش آورده و پيشاني خويش را
به لبهاي مهربان و منتظر دريا ميسپارد و ،در اينجا که اندکي از ساحل پيشتر
است ،دريا گمشده عزيزش را در کنار ميکشد و او را ،با دلي که از شاديِ باز
يافتن فرزندي ميلرزد ،به سوي خود ،به قلب عميق و تنهاي خود ،باز ميگرداند
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و سپس همه چيز آرام ميگيرد و ثنويت پايان مييابد و وحدت وجود ،در چشم
خورشيدي که همواره در آرزوي آن بوده است که بر روي اين زمين آرامش
توحيد را به چشم خويش ببيند ،حقيقت مييابد و يقيني که پس از هر «حلول»،
هر «نيل» و هر «يافتن» و هر «وصالي» پديد ميآيد ،بر عرصه دريا پديدار
ميگردد؛ که رود خويشاوند راستين دريا است و پيش ازين ،در قلب دريا ،در
ذات دريا خانه داشت و اين خورشيد جهنمي کوير بود که در سيماي فريبنده
آفتاب خود را بر دريا عرضه کرد و رود را که تشنه بيتاب آفتاب است ،از

تندبادهاي رهگذري که از دوردستهاي بيگانهاي ميآمدند ،سپرد و اين
کاروانيان بددلِ هرزهگرد عزيز يعقوب دريا را به سرزمينهاي غريب بردند و به
کوههاي سنگدل بيگانه فروختند و آنجا ،در آن «سنگستان» ،به صخرههاي سنگي
عبوس بستند و در کفن سپيد برفش پوشاندند و در دخمههاي يخينِ سردش دفن
کردند و بادهاي برفآميز را که در وزيدنهاي بيرحمانهشان ،همچون دم شمشير،
پوست را بر چهره و اندام ميبرند ،و حصارهاي سنگي کوهها را و برجهاي
پرهول و استوار قلهها را بر او گماشتند تا گرماي مهربان آفتاب و پرتو اميدبخش
شَمَس به خلوت سرد و منجمدش راه نيابند و پيام بهار ،همره پيكهايش
نوازشگر و خيالانگيز نسيم ،بر او گذر نكند و همچون پرومته ،دژخيمان غربت و
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تنهايي و فراموشي را همدمش ساختند و کرکس جگرخوار را همخانهاش
کردند.
و چنين است که عليرغم اراده زئوس (که بر جاي شَمَس ،به غصب ،تكيه زده
است) و برخالف همه خدايان جبون يا چاپلوس ،تنها «دختران اکئانوس» 3بودند
که به سراغ اين تنهاي بزرگ ،زنداني پاکباز قلههاي کوهستان ،پرومته ،رفتند و او
را به پيغام همدرديِ همه رودها نواختند و اميدش دادند.
چرا ،از ميان همه خدايان ،دختران اکئانوس؟ ! پيداست ،چه ،اين دختر زيبا و

هرکول ،در آن لحظه که از فراز کوهستان قفقاز ميگذشت ،کرکس را به تير
زد و پرومته را از زنجير تنهايي و اسارت در غربت عبوس و بيکس ،در سرزمين
بيرحم سكاها ،رهايي داد و اينجا ،سرانگشتان زرين و نوازشهاي گرم
دستهاي آفتاب است ـ «اين دل سوخته شيدا»ي آسمان ـ که بر او طلوع ميکند
و بندهاي زمستاني را از دست و پاي دختر اکئانوس ميگشايد و او ،در زير
نوازشهاي عاشقانه آفتاب ،زندان سنگين انجمادش را رها ميکند و از دل

 . 3اکئانوس الهه اقيانوسها است و دخترانش رودخانه هاي جهان اند.
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کوهستان سر ميزند و درهها را سرازير ميشود و دشت را هموار ميگذرد و،
سرشار از عصيان و خشم و شوق و فرياد و بيتابيهاي مستانه ،خود را به
دريايش ،وطنش ،دامانش ،سرمنزل نخستين و آخرينش :اکئانوس ،ميرساند.
و از اين است که همه دختران اکئانوس را بر پشت زمين ميبينيم که
ديوانهوار ،بهسوي اقيانوس ،بهسوي دريا ،ميشتابند ،ميگريزند .هرگز رودي
بهسوي کوهستان باز نميگردد؛ که براي دختر اکئانوس ،از اقيانوس بهسوي
کوهستان ،بازگشت محال است.

ضعف نياز هراسان ،چه ،رود که زمستان سياه را در کوهستانهاي بيفرياد و
بيرحم ،سر بهدامان سنگ ،سنگ بيدرد و سنگين و سرد ،گذرانده بود ،و در
تنهايي سرد و نوميد خويش ،در سكوت منجمد گشته بود و ـ جز بادهاي وحشيِ
وحشت که بيهوده و ديوانهوار ميگذشتند و آرامش سپيد او را برميآشفتند ـ
کسي را به خلوت پرهراس و يخبسته او راه نبود و اکنون که در زير نوازشهاي
گرم و عزيز و آفتاب اسفندي ،انجماد ساکت و سردش در هم شكسته و ذوب
شده و خاموشي گنگش در سراشيبي کوهستان ،آنجا که منزلگاه عزلتِ
اندوهگين زمستانش بود ،به زمزمههاي دلكش رؤياهاي دريايي و خيالهاي آبي و
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آرزوهاي سبز آينده زبان گشوده است و بيتابيها و پيچ و تابها و خشم و
فغانهاي راه درازش تا دريا پايان گرفته و اکنون در قلب دريا آرام يافته و با روح
دريا درآميخته و دريا شده است و درياي دريا شده است و «دريا را حس کرده
است» و دريا او را «حس» کرده است ،همچنان که حالج خدا را حس کرد و
سلمان محمد را و آن بيمار سوئدي يونگ را و يونگ بيمارش را و هيچكس علي
را و علي هيچكس را...
آري ،اکنون ديگر اين رودِ «دراز آهنگ و پيچان و زمينکَن» ـ که قلب دريا

ساکتش را به ياد ميآورد و از بيم بازگشت موهوم خويش به تنهايي خاموش
کوهستان زمستانزدهاش بيهوده هراسناك است و نه اين ساکن بلندترين دامنهها
و قلهها و شكافتههاي کوهستان عظيم دوردست ،از اين که بر ساحل دريا به
تسليم پهن گسترد و طغيانها و سرکشيهاي تند و مغرورش را در برابر دريا
فروخورد و در آنگاه که دريايش را ميبيند که ،با چه دشواري و اشتياق ،از کناره
سخت و تيره ساحل ـ اين مرز جغرافيايي و طبيعي و دقيقي که دريا و خشكي را
مشخص ميکند و دريا را با خط دور و دراز و کج و معوجي محصور ميسازد ـ
گذر ميکند و رود را که ساکت و آرام شده است و با گامهاي آهستهتر بهسوي
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او پيش ميآيد ،استقبال مينمايد و به گفته شاندل 3لبهايش را براي بوسه زدن
بر پيشاني عزيز از راه رسيدهاش ،پيش آورده است .در اين هنگام از تسليم،
تسليمي که نرمترين موج عصياني آنرا آشفته نسازد؛ بيم ندارد ،چه ،رود شكوه
شكست در دريا را ميداند ،رودي که از عمق کوهستانهاي دوردست و از فراز
قله بلند زمستاني خويش ـ با نسيمي که از جانب دريا ميوزيد و پيام دريا را و
امانت دريا را بر کوهها و صخرهها و صحراها و در و دشت عرضه ميکرد ـ بوي
دريا را شنيد و پيام دريا را ـ که کوهها برنگرفتند و صخرهها برنگرفتند و صحراها

شد و در هواي دريا به شتاب از کوه سرازير گشت و بهسوي دريا خروشان و
خشمگين و بيقرار و کف بر لب و «پاي در زنجير» ،شتافت و تا از پيچ و خم
کوهستان بدر آمد و از پس تپهها و کمينگاه درهها ،قدم به دشت گذاشت و چشم
به دشتِ باز و هموار گشود از راه دور که پيش از او از آنجا چشمهاي سياه هيچ
سنگي نميتوانست ديد و نديده بود و نميديد ،چشمهاي زالل رود دريا را ديد و
شتاب بيشتر کرد و التهاب بيشتر کرد و جوش و خروش بيشتر کرد و خشم و

 . 3سفر آفرينش ،شاندل
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

451

tarikhema.org

و دشتها برنگرفتند ـ تنها او برگرفت ،و ذوب شد و در آتش خورشيد گداخته

PDF.tarikhema.org

معبد

فرياد بيشتر کرد و پيشتر آمد و پيشتر آمد و ناگهان !دريا را شناخت و آنجا که
چشم هيچ درختي و چشم هيچ کشتزاري و چشم هيچ خزندهاي و درندهاي و
پرندهاي دريا را نشناخته بود ،چشمهاي رود شناخت و درست شناخت و چه
خوب شناخت و در ميان هياهوي غرش دريا ،سكوت دريا را که هيچ گوشي
نشنيده بود شنيد و جز او که سكوت را ميشنود؟ جز او که ميدانست که دريا ـ
که همواره ميغرد ـ ساکت است و سكوتش اندوهبار و سنگين است؟ و از خالل
انبوه ماهيها و کشتيها و مرغان و شناگران و دزدان دريايي و قاچاقچيان و

شاعران دريادوست و لجنخواران و سگان و خوکان آبي و ديگران و ديگران که
دريا را از درون و برون در خود گرفتهاند و بخود مشغول داشتهاند ،چشمان زالل
او تنهايي دريا را شناخت و جز چشمان رود چه کسي ميتوانست ديد و ديده بود
و ميديد که دريا تنها است؟ جز او که دريا را تنها ميبيند؟ جز او که تنهايي دريا
را ميتواند ديد؟ و او ديد و او چه خوب ديد و درست ديد و در زير تواضع
شگفت دريا ،که با همه عمق و پهناوري و بزرگي ،خود را چنان افكنده است و از
غايت فروتني چنان است که خود را از هر درختي و هر تكه سنگي و بوته خاري
و هر جانوري و هر پشته خاکي سر به زيرتر و فروتر ميگيرد و چنان است که
سطح دريا را در مقياس بلنديها «صفر» ميشمارند و هر چيز و چيزکي را بدان
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ميسنجند و حتي با نهايت وقاحت ميگويند :مثالً اين مستراح از سطح دريا هزار
و هفتصد متر ارتفاع دارد! دريايي که هر چيز و چيزك و هر کس و کَسَك را
که در برابر خود ميبيند خود را تا پايه آن يا زيرانگشتان پاي او پايين ميکشد و
در برابر هر ارتفاعي ـ ولو ارتفاع قامت يك «خارخسك» يا «خرِ خدا» باشد ـ باز
خود را «صفر» ميگيرد ،نگاه آبي رود غرور بياندازهاش را ديد و چه خوب ديد
و درست ديد و جز او «بلندي» دريا را که ميتوانست ديد و که ديده بود و که
ميبيند؟ و در ميان انبوه قدرتها و پيروزيها و موفقيتهاي دريا ـ که چشمهاي

خوشبخت و سيرآب و بينياز و غني ميپندارند و سخت بر آنند که دريا نه با فرو
افتادن مهيبترين صخرهها ميشكند و نه در زير ضربههاي برندهترين شمشيرها
بريده ميگردد و نه با خشمناكترين مشت ها از هم ميگسلد و نه در زير
خروارها آتش مذاب و شعلهور مخوفترين آتشفشانها ميسوزد و نه با مرگ
ميليونها ماهي و نهنگ و تمساح و مار و سگ و اسب آبي و ميلياردها جانوران
کوچك و بزرگي که هر سال در درون او ميزايند و ميميرند بو ميگيرد و نه با
خروارها گل و اليهاي رنگارنگي که هر روز از عالم خارج ،از همه سو بر او
ميريزند و دامنش را ماالمال آن ميکنند اندکي ميآاليد و رنگ عوض ميکند
و همواره ،هر فصل و هر سال ،سرشار از سالمت و عافيت و قدرت و پيروزي،
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ميخندد و ميغرد و موج ميزند و خود سرچشمه حيات و خرمي است و
کشتيهاي بزرگ را ازين سو بدان سو رهبري ميکند و آسمان را و خورشيد
آسمان را با نَفَس خويش فرو ميپوشد و چشمه سوزان خورشيد جهنمي را در
اخم تند و تيره خود فرو ميگيرد و نه تنها در زمين ميغرد که در آسمان نيز
لبخندش صاعقه است و خشمش تندر و چترش آفتاب و نوازشش باران و بادها
پيك اويند و خورشيد از او برميآيد و در او فرو ميرود و ماه چهرهاش را
مينوازد و ستاران در او شستشو ميکنند و تشنگي زمين و آسمان را او سيراب

و چشمهاي رود ،از ميان انبوه اين موفقيتهاي چشمگير ،شكست او را پيدا
کرد و ديد و چه خوب ديد و درست ديد و جز او که ميتوانست شكست دريا را
ببيند و جز او که شكست دريا را ديده است و ميبيند؟؟ چه کسي؟؟
***
عيسي مسيح بر راهي ميگذشت؛ نابينايي که از دردِ «ناديدن» ميسوخت ،بر
دامنش چنگ زد و مهاجم و گدازان از دل فرياد ميکشيد و ميگريست و ضجه
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ميزد و رها نميکرد .عيسي ،دستش را گرفت و بر پايش داشت و گفت« :نيروي
ايمانت تو را شفا داد.»3
«نيايش ،اگر بهصورت تهاجمي و مصرانه و مستمر انجام گيرد به اجابت
ميرسد».5
آنگاه که «تقدير» نيست و از «تدبير» نيز کاري ساخته نيست« ،خواستن» ،اگر با
تمام وجود ،با بسيج همه اندامها و نيروهاي روح و با قدرتي که در «صميميت»
هست ،تجلي کند ،اگر همه هستيمان را يك «خواستن» کنيم ،يك خواستن مطلق
«بخواهيم» ،پاسخ خويش را خواهيم گرفت.
ايمانِ نيرومند «ميآفريند» ،هر در فرد بستهاي که کليدش در دست ما نيست،
که با سرانگشت مهارت ،حيله ،تدبير و نبوغ باز شدني نيست ،با حمله تند و
سرسختانه خواستني که ،از قدرت اعجازگر يقين و عشق و اخالص ،حالت
تهاجمي آمرانه گرفته باشد ،فرو ميشكند.

 . 3نيايش ،الكسيس کارل
 . 5همان کتاب
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«وقتي عشق فرمان ميدهد« ،محال» سر تسليم فرود ميآورد.»3
جادوي پر از شگفتي رقصها و طغيانها و انفجارهاي نورباران آتشبازي ـ که
پهنه آسمان را تا دوردست افقهاي برابرم ،در رنگها و نورهاي خيرهکنندهاش
غرق کرده بود ـ جان آرامجوي مرا آشفته ميساخت؛ چشمهاي خوکرده به
تاريكي مرا ميزد .نميتوانستم ببينم ،هيجانها و دلهرههاي بيامان روح
ستمديدهام را به بازي ميگرفت؛ نميتوانستم نبينم ،سياهي همه جا را در خود
ميبلعيد ،باز همه چيز شب ميشد ...همه جا شب ميشد...

خلوت ورزيدهام و به اعجاز ايمانم به نور ،بر سر اين قيامت انفجارهاي بيامان
فرياد زدم :آرام! با تازيانه يقين بر سر و روي امواج عصيانيِ اين درياي طوفانزده
چندان نواختم که از درد و داغ اشكآميزي که در التماسهاي آمرانهام يافتم،
يقين کردم که طوفانِ اين قيامتِ آتش و رنگ و نور فرو خواهد نشست و اين
انفجارهاي ديوانه فرو خواهد خفت و چنين شد .شبم روز شد و «نار»م «نيروانا».
حريق نمرودي بر من گلستان ابراهيمي گشت .هر گلوله آتشي گل سرخي!

. Schandel, les causeries de la solitude, p 3
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رنگها و نورهاي خيرهکننده ،به اعجازي که از نيايشهاي مهاجم و آمرانه
من سر ميزد ،آرام به هم پيوستند ،و پرتوي رام و نرم و نوازشگر ،به رنگ سپيده
صبح ،پديد آوردند.
بر لبان عبوس و تيره افق ،لبخندي از نور شكفت و از ستيغ کوهستان شرق،
آفتابي که سالها پيش ،در درياي مغرب فرو نشست ،برخاست و پارههاي هراسان
شبهاي شب اندر شب را به دور دستها راند و بر «حرا»ي جاهليت سياه من ،بر
قلب «امي» من ،پرتو سبز الهامي فرو تابيد و جادهاي از نور ،همچون کهكشان ،در

لحظهاي درنگ کردم؛ لحظهاي که پانزده سال طول کشيد .مسحور اين
اعجازهاي شگفت! حالتي همانند هراس و ترديد و اشتياق پيامبر ،در نخستين
صاعقهاي که وحي بر جانش زد .پانزده سال بيشتر درنگ نكردم که «ارهاصات»

3

بسيار و «بشارات» 5بيشمار پيامبر پيشين اين دين ،روح مرا پذيراي اين «ظهور»،
دل مرا آشناي اين «بعثت» ساخته بود.

 . 3نشانه هايي که از ظهور پيامبري در آينده نزديك خبر مي دهد.
 . 5مژده هايي که پيامبر پيشين درباره ظهور پيامبر خاتم داده است.
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پس از پانزده سال درنگ در حريق ،به راه افتادم .جاده نور را پيش گرفتم؛
اين «تائو»يي که به آن «نيروانا» ميپيوست .هجرت آغاز شد!
آفتاب بر باالي سرم ايستاده و دشت بر سر راهم گسترده و راه در برابرم،
چشم بهراه هر قدمم ،و من چشم در روشنايي دوخته ميرفتم و ميرفتم و آفتاب
بر باالي سرم ايستاده و دشت بر سر راهم گسترده و راه در برابرم ،چشم بهراه هر
قدمم ،و من چشم به روشنايي دوخته ميرفتم و ميرفتم و آفتاب بر باالي سرم
ايستاده و دشت بر سر راهم گسترده و راه در برابرم ،چشم بهراه هر قدمم ،و من

باالي سرم ايستاده و دشت بر سر راهم گسترده و راه در برابرم ،چشم بهراه هر
قدمم ،و من چشم در روشنايي دوخته ميرفتم و ميرفتم و ميرفتم و ميرفتم که
ناگهان! ناگهان! در برابرم ،معبدي!!
نه معبد اوژن يونسكو ،نه معبد استرينبرگ .نه «انتظار» و ...نه «آفتاب»!
«معبد عليگره»! در قلب عميق هند .با منارهاي به رنگ آفتاب ،کشيده همچون
آرزو ،نازك همچون خيال ،قامت بلند يك «فرياد» ،حلقوم باريك يك
«دعوت»؛ فرياد بر سر دلي زنداني زمين ،دعوت به معراج آسمان...
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معبدي با سردري آبيرنگ ،نه پيشخان يك کاباره که «تماشاچي» را «معطل»
کنند ،هزاران کاغذ رنگه و چراغ رنگارنگ و شعبدهبازي و جيغ و داد و
چشمبندي و ادا و اطوار که نگاه را به خود سربند کنند و موجب تفريح خاطر
گردند و هرزهگردان و چشمچرانان را جمع کنند .آري ،پيشخان يك کاباره ،در
و پنجره يك دانسينگ نيست .درگاه يك مسجد است ،نه ازين مسجدهاي قرطي
دوران صفويه و آينهکاريهاي زوارپسند دوران قاجاريه ،با آن همه چراغانيهاي
شهر فرنگي ...در معصوم و صميمي و خوب يك مسجد متروك شيعي ،يادگار

موج ميزد ،دري نه سرخ و زرد و سياه و سفيد و بنفش و رنگارنگ؛ به يك
رنگ ،الجوردي ساده و بيريا و خوب ،به رنگ «نيايش» ،به رنگ آسمان در
چشم اشكآلود يك راهب ،در چشم يك عابد تنها ،در خم يك کوه ساکت،
روبروي افق سپيدهدم ،به رنگ مسجد بالل بر روي کوه ابوقبيس؛ ساده،
الجوردي ،متواضع ،اما نه از خاك و آجر و کاشي ...پايههايش را از «عقيده»
ريختهاند ،ديوارههايش را از اخالص برآوردهاند و رنگش را از عمق پاك و زالل
آبي آسمان گرفتهاند .به رنگ نخستين طلوع در نخستين روز آفرينش!
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چه خوب و زيبا احساس کردهاند آنها که براي مسجدها و خانقاهها ،همه
رنگ آبي را برگزيدهاند ،گويي هيچكس در اين شك نكرده است که عالم
ديگر به رنگ آبي نيست .چه بيشعور و مادي و اين دنيايي دلي داشتهاند آنها که
گنبدها را از ورقههاي طال پوشاندهاند؛ طال؟ چقدر بازاري و کاسب و نزولخوار
انديشهاي داشتهاند! بزرگترين جاللها و زيباييها را در طال ميديدهاند ،نه رنگ
طال ،جنس طال ،قيمت طال .خدا که بيشتر از پيغمبر است ،از آن رو است که
بيشتر طال دارد ،خزانهاش از طال پرتر است؛ پيغمبر که از امام برتر است ،باز از آن

شيرواني خانهمان از سيمكو و حلب است و از آنِ او از طال است .اما اين رنگ از
آن هنگام براي احساس خدايي و آن دنيايي انتخاب شده است که آن احساس از
ميان رفته است و گرنه در آغاز ،در آن هنگام که روحها رنگ آن عالم را خوب
ميشناختهاند همه ميديدهاند که رنگ آنجا آسماني است ،آبي است ،الجوردي
است ،هرجا جاي نيايش بوده است آبي رنگ ،الجوردي رنگ بوده است.
اگر بخواهيم «نيايش» يا «دعا» را نقاشي کنيم ،با چه رنگ ميکشيم؟ پيداست
که دعا آبيرنگ است .چرا آسمان را و دريا را همه مقدس پنداشتهاند؟ چرا در
قلب دريا ،آنجا که زمين همه آب است و آسمان همه آسمان است ،اين احساس
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در روح قوت ميگيرد که از اين جهان دور شدهايم ،به دنياي ديگر نزديك
هستيم؟ چرا با اينكه اين جهان همهاش آسمان است و در زير ،سه چهارمش آب،
آنرا «خاکدان پست» ناميدهاند؟ چرا تنها از اين يكچهارم زمين بستوهند؟ چرا
نميگويند :عالم آسماني ،آبدان؟ مگر نه آنست که تنها به حرمت رنگ آبي
است که سه چهارم زمين و همه آسمان را از اين جهان پست مستثني کردهاند؟
از در اين مسجد بگذريم .به اندرون در آييم :رواقهاي بلند و غرفههاي
پرشكوه و سر ستونهاي زيبا و گچبريهاي بسيار ظريف و کاشيهاي براق معرق

حوض آبي در وسط که چشمهاي از ميانه همواره ميجوشد و همواره موج
ميزند و همواره از پيرامونش آبها سر ميرود و ريزش ميکند ،و فوارهاي که
آبها را ،همچون گردهاي تري ،در فضا منتشر ميسازد .صحن با روح و دلگشا
و بازي که بر روح بيننده سنگيني ندارد و آرامش سبك و لطيف و پرمعنايي را
الهام ميکند ،روشن ،نه از نور چراغ و پيهسوز ،از مهتاب ،مهتابي که پيدا نيست و
صحن را ،در پرتو نرم و روحاني خويش ،جلوه پرصفاي سپيده داده است و ،در
سايه ديوارههاي آن ،در زير نور مهتاب ،خيال و آرزو ،خسته از دويدنهاي بسيار،
با چهرهاي روشن از لبخند توفيق و رضايت به خواب رفتهاند؛ فضايش نزهتگه
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ارواح بهشتي است و لبه ديوارههايش ،سطح بامهاي بلندش ـ که در زير نور ،خود
را غرق در مستيِ خاموش ،گستردهاند ـ ميعادگاه فرشتگان است و آواز پرهاي
نامرييشان که در جاده روشن نور ،پلهپله تا بام مهتاب رفتهاند ،گوش را ،به
مهرباني و آشنايي ،نوازش ميدهند .سرودي ،چون دعاي دل پارسايان در سقف
بلند غرفهها ميپيچد و انعكاس طنينش بهسوي ساحلهاي عالم ديگر بازميگردد
و دل را نيز ،همره خويش ،تا مرزهاي مرموز سرزمينهاي معصومي که گام هيچ
کلمهاي بر وي نرفته است ،ميبرد .گويي خاطره خيالانگيز اذان مغرب است بر
پرجبروت کليساي سنپير...
دوست دارم ،دور از غوغاي ماللآور و دروغآميز زندگي ،از اين سر در
الجوردي اين معبد به درون پناه برم ،از سايه روشنهاي خيالرنگ و خاموشي
که بر کف معبد افتاده بگذرم ،به کنار آن چشمه رسم؛ دست و رويم را با آن
آب شستشو دهم ،چنانكه هيچ غباري بر چهرهام نماند و رنگهايم همه پاك
گردد و «من»هايم همه رنگ بازد و همه خويش گردم ،يا همه زدوده از خويش؛
هرچه دارم هرچه هستم بشويم؛ هيچ نباشم ،تنها و تنها يك «نياز» گردم ،شسته از
غرور ،پاك گشته از عوام و زدوده از هرچه طبيعت و وراثت ،تاريخ ،محيط،
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عقل مصلحتباز و انديشههاي رنگارنگ و مغرض و بيگانه مرا آلودهاند؛ وضو
سازم ،غرقه در اخالص و گداخته در شوق و محو شده در نياز و بگذرم و به
غرفهاي پناه برم ،گوشهاي تنها بنشينم و با نگاههاي خويش ـ که ديگر جز رسوالن
يك نياز نيستند ـ بر در و ديوار معبد دست کشم ،مسح کنم،بنوشم ،پر شوم ،سير
شوم ،سيرآب شوم ،راضي شوم ،آرام گيرم ،نياز بودم ،ناز شوم ،ناز؟ آري ،ناز! بر
کي؟ بر همين معبد ،در و ديوار همين معبد،بر همين ستونها ،غرفهها،حوض آب،
چشمه ،لبهروشن از مهتاب معبد ،غرفههايش ،رواقهايش ،سنگ سنگ کفش،

و سياحي بوده و يا دزدي که کاشييي بربايد و يا معماري و تاجري ،تا معبد را
ترميم کند براي انباري ،مغازهاي و يا نه ،بهخاطر ترميم معبد ،که معبد معبد ماند،
اما براي کسب آبرويي و اعتباري در بازار و ثوابي که بگويند حاجي مرد خوشنام
و نيكوکار است و خيّر است و مرد آخرت است و در اين دو هزار و چند صد
سال 3اين منم ،تنها کافري مؤمن ،در اين خيل مؤمنان کافر ،که به نيايش آمدهام
تا وضويي بگيرم و نمازي بخوانم و معبد را ،جز کسي که در آن عبادتي کند ،چه

 . 3در تاريخ اديان من با شگفتي متوجه شده ام که ظهور غالب پيامبران و اديان و مكتبهاي شبه ديني و حكمتي
بزرگ جهان (شرق و غرب) مقارن بوده اند حوالي قرون  5و  4ق.م
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چيز خشنود ميسازد؟ معبد از آنكه گنبدش را طالپوش ميکند و بامش را
قيراندود ،و گچش ميکند و رنگش ميزند و سردرش را ميآرايد و خرجش
ميکند کمترين سپاسي ندارد ،چه ميگويم؟ روح معبد ازين بانيانِ آب و رنگي!
آزار ميبيند .از آنها که معبد را تكيه ميکنند ،مغازه ميبينند ،راه درازي را که به
فاصله زمين تا آسمان ،خاك تا خدا ،مرگ تا حيات است ،ميان معبد و منزل
نميفهمند .معبد از تماشاي تماشاچيان و سياحان که کاشيهايش را ميستايند و
گچبريهايش را عكس برميدارند و از زيباييهاي هنريش گزافهها ميبافند،

سر زدن عابدي است که در او ،به نيازي نيايشي کند و چه شگفتانگيز و زيبا
است که «نياز» و «نيايش» هر دو همريشهاند و خويشاوندند!
ناز بر کي؟ ناز بر خودم ،ناز بر «خود»هايم؛ «من»هايم که هر يك ،سالها ،مرا
بنده پرستنده خويش ساخته بودند و ادعاهاي هر يك که :منم آنكه تو را به جايي
ميبرد ،منم آنكه تو ميجويي ،منم آنكه ميارزد ،آنكه خوب است ،اصيل است؛
منم «آنكه بايد تو باشي» ...مرا باور شده بود ،مرا سالها مريد مؤمن خويش
ساخته بودند و چه رنجها و چه کوششها و چه اميدها که بر گردن هر يك بسته
بودم تا مرا با خود ببرند؛ تا عطش جگرسوزي را که عمري در سراپرده جانم
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خشنود نيست .از ميان سياهي فشرده و بيهوده چهرهها ،معبد همواره چشم بهراه
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آتش افروخته بود فرو بنشانند تا چهره توفيق را نشانم دهند؛ تا آرامم کنند ،سيرم
کنند و نكردند و هيچكدام نكردند ،که دروغين بودند و پوك و پوسته! نه،
راستين بودند و صادق و صميمي و خوشفطرت ،اما عاجز بودند و کوچك و
کمبها .و اکنون من خود را و گريبان آن «نياز» بهشتي و چشمبراه خود را از
چنگ اين «من»ها رها کردهام و ،پنهان از چشم هر يك ،آنرا به کنار اين چشمه
رساندهام؛ به گوشه امن و آرام و پر از نوازش غرفه اين معبد کشاندهام و به اعجاز
او رها شدم و سير شدم و آرام گرفتم؛ منهايم را ـ که هر يك خود را بر روي

او باز کردم و به قيمت يك جراحي دردناك و پرقساوت ،زدودم ،تكاندم و
اکنون ،نيازم ـ که همچون نياز عدم است در آستانه خلقت هستي ـ تشنه و نيرومند
و بيباك و بيبند ،خود را از فريب منها و ديگرها همه در برده است و تشنه و
گداخته و لبريز از اميد ،بيتاب از اشتياق ،از کوير سوخته اين دنياي خشك گذر
کرده و خود را ،سراسيمه و شتابزده ،به کنار اين چشمه رسانده و دست و رويِ
تافتهاش را در موجهاي سرد و زالل و سرشار آن فرو برده و خنك شده و راحت
شده و آرام شده و ،با دنيايي از رضايت و استغنا و بسندگي ،در اين معبد ميدود،
ميپرد ،آواز ميخواند ،ميخندد ،پاي ميکوبد ،قهقهه ميزند ،شور ميکند ،از
غرفهاي به غرفهاي ،از رواقي به رواقي و از صحن به لب حوض و از لب حوض
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نيازم افكنده بودند و حلقوم آنرا به خشم و کينه ميفشردند ـ از سر خويش ،از سر

PDF.tarikhema.org

معبد

به کنار ديوار ميجهد؛ از شوق مشت به ديوار ميزند ،گام به زمين ميکوبد ،سر
به پايههاي ستونها ميزند ،ميچرخد ،ميرود ،برميگردد ،ميپرد ،مينشيند،
ميخوابد ،ميغلتد ،برميخيزد ،مينشيند ،تاب ميخورد ،پا ميشود ،به روي
ديوار ميپرد ،دور ميزند ،به روي صحن معبد جست ميزند ،سايهها را ميبلعد،
روشنيها را مينوشد ،هوا را ميمكد ،به باال ميجهد ،بر آسمان چنگ ميزند،
ماه را ميکند ،ستارهها را ميربايد ،پرتاب ميکند ،بر در و ديوار ميکوبد ،پايهها
را در آغوش ميگيرد ،ميفشرد ،فرياد ميکشد ،رها ميکند ،از جنون شوق ،بر

ميشود ،چشمهايش آتش ميگيرد ،سرخ ميشود ،به خون مينشيند؛ چهرهاش
خونآلود ،لبانش پرتكان ،گريبانش چاكزده ،نفسهايش خسته ،اندامش کوفته،
آرام ميشود آرام ميگيرد ،بر روي سنگفرشهاي شسته در مهتاب ،نقش زمين
ميشود ،عقده سرطاني حلقومش ناگهان سر باز ميکند و گريستن و گريستن و
گريستن...
...در و ديوار معبد ميلرزد؛ سكوت معبد با ضربههاي کوبنده گريه مرد
شكست ميخورد و فرو ميريزد؛ گويي سقف بلورين گنبدي است که ميشكند
و تكهتكه ميافتد ،بيدرنگ همه چيز آرام ميگيرد و زاللِ آرام بر معبد سايهاي
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چهرهاش پنجه ميکشد ،بر پيشانيش مشت ميکوبد ،دست و پايش مجروح
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پاك و روشن ميافكند ،پايان يك زندگي فرا ميرسد؛ غوغاي پرهيجان و
پرکشمكشِ يك تولد دردناك ساکت ميشود و «دنياي ديگر» و «زندگي ديگر»
آغاز ميگردد.
شور قيامتي بود که برپا شد؛ صوراسرافيلي بود که در قبرستان حيات اين
جهاني دميد؛ گوري بر شوريد و اسكلتي برخاست و روح آوارهاش که از آغاز
خلقت گمشده يتيم خويش را ميجست ،به سراغ او آمد ،جان گرفت و زندگي
پس از مرگ ،آغاز شد...

اصحاب کهف :خفتگان افسوس ،3زندانيان سنگ ،فراريان خالفت دقيانوس .پس
از «سيصد سال» از «خواب» بيدار ميشود؛ اما نه دقيانوسي است ،نه شهري؛
سكههاي مانده از پيشش را بر نميگيرند؛ کسي را نميشناسد ،همه مردهاند و
همه چيز دگرگون شده است .به خانهاش ميرود؛ خانهاي نيست ،شهري نيست،
دوست و آشنا و خويشاوندي نيست .دنياي ديگري است ،مردم با زبان ديگري

 . 3اصحاب کهف را ( seles sept dormants d’Ephهفت تن خفتگان افسوس) مي نامند( .ر.ك کتاب
ماسينيون به اين نام)
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مرد به هوش آمد ،چشم باز کرد؛ برخاست؛ گويي يكي از ياران غار است:
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سخن ميگويند .کسي او را نميشناسد؛ او کسي را بهخاطر نميآورد .همه
چهرهها بيگانه ،بيهوده ،دور.
کو معبد؟ اينجا کجا است؟ کو آن رواقها؟ آن حوض آب و آن چشمه...؟
کو من؟  ...آري! روح معبد در من حلول کرده است؛ نه! روح من در معبد
دميده است .من معبدم ،احساس ميکنم که معبدم .اين حوض آب ،اين چشمه،
اينك همان رواقها و همان ستونها و همان در و بام؛ ميبينم ،حس ميکنم؛ من
معبدم .پس کو او؟ کي؟ همو که اينجا آمد؛ کنار اين حوض دست و رو شست،

مشتاقانه به در و ديوار من مينگريست ...همو که آن همه بيتابي ميکرد ،ضجه
ميزد ،فرياد ميکشيد ،ميپريد و ميجست ،بهخود ميپيچيد؛ سرش را به ستونها
ميزد و در آخر ،مجروح و خسته و خونين ،از هوش رفت؛ کنار همين چشمه
من ،بر روي سنگفرشهاي من ،نقش زمين شد ،مرد...؟ او؟ منم! خود من ،که
همين جا افتادم« ،تمام شدم» ،حاال پا شدم ،به هوش آمدم؛ يادم هست؛ يك
چيزي يادم هست .ها ...پناه آوردم به يك معبد؛ معبدي بود با دري آبيرنگ،
الجوردي کمرنگ ،به رنگ آسمان ...آمدم ،در چشمه خودم سر و رويم را
شستم ،وضو ساختم؛ بعد رفتم به آن غرفهام ،به نماز ايستادم؛ با حسرت ،در و
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وضو ساخت رفت آن گوشه غرفه من و به نيايش ايستاد ،به نماز ايستاد ،آن همه
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ديوارم را نگاه ميکردم و بعد ...ديوانه شدم ،آتش گرفتم ،نميدانم چه شد ،چه
شدم! به خودم ميپيچيدم ،ستونهايم را بغل ميزدم ميفشردم ،به ديوارههايم
چنگ ميکشيدم ،فضايم را از فرياد به لرزه ميانداختم و بعد ،خونين و خسته ،از
حال رفتم؛ از هوش رفتم و در آخر ،بر روي سنگفرشهايم ،کنار اين چشمه آبم،
نقش زمين شدم.
حاال برخاستهام؛ چه ميبينم؟! چهها ميبينم؟ چه دنيايي است!؟ چه زميني...؟
چه آسماني ...ديگر زميني نيست؛ همه آسمان است!؟ هستي سردري است

بر چشمهاي مجذوب من به لبخند بوسه ميزند .آسمانهاي عرش خدا در قطره
گرم اشك من غوطه ميخورند...
چه آسمانهايي! به پهناي عدم ،به جالل خدا ،به گرماي عشق ،به روشنايي
اميد ،به بلندي شرف ،به زاللي خلوص ،به شستگي صميميت ،به آشنايي انس ،به
پاکي شكوه زيبا و مهربان «دوست داشتن»!...
چه ميگويم؟ کلمات تنبل و عاجز و آلوده را کجا ميبرم؟ خاموش شويد اي
کلمات! از چه سخن ميگوييد؟
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آبيرنگ؛ ملكوت فرود آمده است؛ ماوراء پرده بر انداخته است؛ آسمان بهشت
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و من اکنون در آستانه دنيايي ايستادهام که در برابرم آنچه از آن دنياي
خورشيد و خاك و زندگي به چشمم آشنا ميآيد سكوت است و بس و جز آن
هر چه ميبينم غريب است ،ناشناس است اما در اينجا نميدانم چرا «غريبيهاش
به چشمم آشنا ميآيد»؟ و در آن دنيا که آب بود و خاك و باد و آتش و
آدمهاي «اربعه» ،آشناييهاش همه به چشمم غريب ميآمد .نميدانم اينجا
کجاست؟ کجايم؟ چه شدهام؟ چه خواهم ديد؟ چه خواهم شد؟ اما احساس
ميکنم که رها شدهام .گويي از جنيني خفه و تنگ و خونآلود ،بر حرير بستري

ايمان و اميد کرده است ،اين است که احساس يك پايان ميکنم و يك آغاز ،از
يك «مرز» گذشتهام و در برابرم افقهاي آشنا و مهربان و عزيز رهايي باز ميشود:
رهايي ،رستگاري :موکشا! راست ميگويي بودا! از آن «سامسارا»ي رنجها ،از آن
گردونه مهوع «کارما» نجات يافتهام .اينك ،درياي پاك و پهناور «آرامش» و
«نجات» در زير پايم ،اينك آتش خاموش و آرام «نيروانا» برباالي سرم و من
سراپا نگاه ،نگاهي مملو از اشتياقهاي کودکانه ،مينگرم تا ،از پس اين افقها،
آنچه طلوع خواهد کرد چه خواهد بود؟ ميگويند :جهاني در آن سوي عدم،
حياتي در آن سوي مرگ .نميدانم اما ميدانم که روشنايي آن همه سايهها را،
همه سياهيها را خواهد شست ،نميدانم چيست؟ اما هم اکنون ،پرتو زيبا و آرام
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و پرجالل آن را ميبينم که افق را در برابرم روشن کرده است و هر لحظه،
نيرومندتر و روشنتر ميرويد.
چه حالي دارم! که ميداند که چه احساس ميکنم؟ ! چه کسي آفرينش
خويش را حس کرده است .آغاز شدن خويش را چه کسي بهچشم ديده است؟
دارم آغاز ميشوم ،دارم «خلق» ميشوم و خدا لبهايش را ،به مهر و به نيروي
شگفت خدايي و دم آفريدگاري خود بر لبهاي تشنه من نهاده است و از روح
خويش در کالبدم ميدمد و من زنده گشتن خود را ،در هر دم او ،حس ميکنم.

آري ،دارم نفس ميکشم ،چگونه ميتوانم وصف کنم که تنفس چيست؟ دم
زدن! در اين فضاي سرشار از قدس ،پس از آن عمري زنده بودن و نفس بر
نياوردن ،هوا نبلعيدن ،خفگي ،خفقان! دم زدن آنهم چگونه؟ کجا؟ در چه
هوايي؟ شسته در چشمههاي پاك بامدادان بهارين جهان ديگر! چه هوايي؟ باران
خورده از ابرهاي مهربان و سخاوتمند رحمت! چه هوايي؟ معطر از بوي گلهاي
شكفته در باغهاي خرم آرزومندي ،باغهاي شكفته در خيال خوشپرواز شاعران،
گلهاي شكفته در خاطرههاي معطر فرشتگان ،عاشقان ،عارفان خدا...
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چه ميدانم؟ اينها همه سخن گفتن يك الل است از معراج پر از شگفتيهاي
يك روح؛ حكايت گنگ است از خاطرات سفر به سرزمين عجايب ...چه
بگويم؟ که نميتوانم؛ چه خواهد شد؟ نميدانم .آنچه هست و خواهد بود دنياي
تازهاي است و تازگيهايي نه از آنچه در اين دنيا هست و من در انتظارم تا ببينم و
بشناسم و آنگاه حكايت کنم .شايد هم نيازي به حكايت نباشد ،شايد هم نتوانم.
اُوه که چه صفهاي طوالنييي در برابرم رژه ميروند ،چه رژه سرسامآور و
دلهرهآميزي! تحملش جان مرا بستوه آورده است ،آه اگر اين رژه سرسامآور

اين «ابابيل» بال آنقدر خواهم ايستاد و سكوت خواهم کرد تا چند سالي از عمر
مرا بر من ببخشايند .گاه در صبر و سكوت بر سردرد ،قدرتي است که در بيتابي
فرياد نيست .اين را ميدانم اما سايههاي پياپي اين صفها چشمان مرا مضطرب
کرده است و غبار تيرهاي که از زير گامهاي سنگين هر يك از اينان برميخيزد
مرا سخت ميآزارد ،ميترسم ،اُوه! که باز ترديد و نوميدي هوا را چه سرد کرد!
ميلرزم ،خيلي سرد شد ،تماشاي يكنواخت اين صفهاي اضطرابآميز و ماللتبار
خستهام کرده است ،احساس سرما ،احساس خستگي ،احساس اضطراب ...دارد
هوا تيره ميشود...
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...صبح شد!
شب خوشي بود! چه خوب گذشت! چه معبدي! چه نمازي! چه نيايشي! چه
خلسهاي! چه معراجي ،اسرايي! شب گذشت .مثل اينكه شب رفته است .از بيرون
آواز گنجشكان و زاغان و مرغان سحرخيز را ميشنوم .از پنجرهها ،روشنايي تيره
و بيحالي به درون اطاقم ميتراود؛ اين «فردا» است که خود را به شيشهها ميزند
تا به درون آيد ،به تعقيب ديشب ،که هنوز در اطاق من نشسته است ،اينك
صداي پاي فردا! چراغ اطاقم از حال ميرود ،رنگش دارد ميپرد؛ از کي باالي

همدم تنهايي و همراه سفرهاي شبانه من بوده است و روشناييم ميداده و خاموش
بوده است! خيلي خسته است؛ مرخصش ميکنم تا بياسايد! خاموشش ميکنم تا
«فردا» به درون اطاقم بيايد؛ پنجره را باز ميکنم تا «ديشب» از پيشم ،از اطاقم،
بگريزد .حيف! چه «ديشب» خوبي! مهربان و آشنا و دلسوز؛ چه پرستار غمخوار و
صبوري! چه «ديشب» وفاداري! هنوز زانو بهزانويم نشسته است؛ شش ساعت است
که «فردا» آمده و صداي پايش ،صداي گفتگويش و سرفهاش و دعايش ـ که از
سرما گرفته ـ از کوچه ،از پشت ديوار همسايه به گوش ميرسد ،همه جا را پرسه
ميزند و صحن حياط را پر کرده است و او همچنان مرا رها نميکند .وفادار
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مانده است ،از دل نميکند که مرا که از ديروز سرم را بر دامنش نهادهام و به
خواب رفتهام ترك کند .او ميداند که سر بر زانوي او ،چه خوابهاي طاليي
ميديدم! شايد فريادها و بيقراريهاي شوقآميز مرا ،در درون آن معبد ،احساس
کرده است و دريغش ميآيد که مرا بيدار کند و بدست «فردا» ،اين «امروز»
ناشناس و سرد و وقيح بسپارد .راستي چه شرم و انس و صميميتي است در شب و
چه وقاحت و آزار و سراسيمگييي در روز! چه بايد کرد؟ برخيز اي ديشب ،برو،
فردا آمده است و من خسته و افسرده ،ديگر تاب تماشاي اين صفهاي لعنتي را

«ديشب» خوب من بازگشت .شب ،اين آشناي عميق و دردشناس علي ،قرباني
عزيز «روز» ،که تنها شب را دامن محرم و شايسته ناليدن مييافت ـ که روز آلوده
برق نگاههاي پليدان است و بازار سياه سيهکارانِ سوداگر و عرصه جست و خيز
روبهان زبون و دغلكار ـ و روح دردمند يك «مرد» ،ناچار ،بايد در اين روز،
چهره يك «شير» گيرد و بر سر طوفان دلش لبخند يك آرامش زند و تنها شب
است ،شب بزرگوار و رازدار و معنيياب است که مرکب رهوار سفرهاي
معراجي و اسراهاي ماورايي روحهاي مهاجر است و دامن خوب اشكهاي درد.
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آن ديشب مأنوس و آشناي دل من بازگشت و مرا از چشمهاي وقيح اين روز
رسوا و بيشرم ،در آغوش عفيف خويش پنهان کرد .چه ميکشم از اين
هرزهگردي که همه جا پهن است و هر صبح گريبان مرا هم در دستهاي برص
گرفته خود ميگيرد و از خويش ،و از خلوت محرم خويش ،بيرون ميکشد و
همچون مجرمي که در شهر ميگرداندند ،بر سر هر کوچه و بازار و کاروانسرايي
ميکشاند و در اعماق سياهيِ «جمعيت» و در غوغاي آلوده و زننده برق نگاههاي
بيعفت اين نابينايان بددلِ خوش و ذليل و نوکر سرشت و عقدهدار ...مي راند .

کاسبكاران انسانفروش فضيلت ناشناسي که «نه ديندارند و نه احرار» ،عرضه
ميکند و هم بر اين شبهروشنفكران دروغيني که «وجدان را از دست دادهاند
بيآنكه شعور را جانشين آن کرده باشند» 3و «اشباه الرجال و ال رجال» 5که به
معناي فلسفي اگزيستانسياليسم« ،بي همه چيز»ند 1که خداوند به آنها «وجود»

 . 3موريس دوباره
 . 5تعبير حضرت امير
1

 .به گفته اگزيستانسياليسم خدا يا طبيعت به انسان وجود بخشيد ،بدون علت غايي ،بدون اينكه بداند اين

مخلوق چه خواهد شد و چگونه خواهد بود و در طول تاريخ ،اين وجود خالي ماهيت خود را ،چگونگي خود را مي
سازد.
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بخشيده است تا «ماهيت» خود را خود بسازند اما ،اينها بقدري سرشان شلوغ است
و گرفتار اشتغاالت اداره و گرفتاريهاي روزمره و تفريحات سالم و سراپا غرقه
در «طهارت و نجاست» و يا «تجدد و تفنن» و بهقول فانون« ،تقليدهاي مهوع
ميمونوار» و يا درگير «مبارزات تند و خطرناك سياسي و انقالبهاي مسلحانه
چريكي در پاتوق کافه تريا ،يا در منزل يكي از رفقا»  ...که هنوز مجالي نيافتهاند
تا براي شروع ساختمان ماهيتشان دستي به آب برسانند؛ اين است که همچنان
«وجود» خالي ماندهاند ،بي«چگونگي»؛ «هيچگونه»اند .وجود بيماهيت که محال

وزناند و قد و ديگر هيچ!«هيچهايي» که «هستند» ،وجود دارند و شغل و تيتر و
تصديق و آوازه و احترام ،که به قول آن صاحب قلم عزيز ما« :درخشانترين جلوه
روح بزرگشان و افتخارآميزترين رجز زندگي و حماسه نبوغشان اين که هميشه
سروقت حاضر ميشوند»! و اين چه بدشانسي بزرگي براي ديگران!
آدمهاي کوکي شماطهدار!
روز مرا به چكار ميآيد؟ روزها براي اين آدمهاي روزمره خوب است؛ براي
«من آنم که هيچوقت در زندگي هيچ جا دير نرفتهام»ها! براي آنها که يأسهاي
فلسفي ،رنجهاي دروني و معماهاي دردناك حيات و اضطرابهاي روح و ابهام
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

434

tarikhema.org

است ،موهوم است .آري ،و اينها موهومات محالي هستند که « تجسّد » يافتهاند !

PDF.tarikhema.org

معبد

سرنوشتشان را قرعهکشي بانك عمران شفا ميبخشد .اينها ،اين مرغ و
خروسهاي «بامحل» که همگي ـ چپ يا راستشان ـ اقتضاي «زمانه» و ايجاب
«زمينه» را نعره ميکنند با روز سر و کار دارند که در شب ،خواباند و
خاموشاند اما ...آن که درد خويش را فرياد ميکند ،آن که در دل شب ،در اين
سكوت و سياهي کوير ،در اين «امنيت هولناك» کوير ،که آنان ،بر بامهاي
کاهگلي سعادت خانوادگيشان ،خود را در کرباسهاي سفيدي که « در شب هم
چون کفني مينمايد» ،پيچيدهاند و خوش ورام خفتهاند آن که در دل شب  ،جز

فريادي را بايد بريد و شمع هر پرتوي را بايد کشت؛ آن که دور از اين «جزيره
دروغين» و مرگزده ،در کشور سبز ايمان خويش ،گريخته از «جاهليت قوم»،
عزلت گرفته ازين دره تنگ و ظلماني شهر ،بر بلنداي «جبلالنور» ميعاد خويش،
در کنار پنجره «حرا»ي جبريل پيامآور خويش بيگانه با صبح و شامهاي بيحاصل
اين کوير ،بر قله بلند مشرق آفتاب خويش ،زانو به زانوي دل خويش نشسته و دو
چشم انتظار را به لبهاي اسرارآميز افق دوخته و با هر طلوع و غروب آفتاب در
سرزمين دور و بيانتهاي ضمير خويش ،صبح و شام خويش را بانگ برميکشد و
عالم خويش را خبر ميکند و نه مؤذن مذهب کوير ،که حلقوم مناره معبد
خويش است ،با روز ،با روز که خنده زشت و رسواي خورشيد دوزخ کوير است
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چه کاري دارد؟ چه سر و کاري دارد؟ که دماغي که در زير اين آسمان ،سقف
کوتاه و خفه اين سيهبازار تنها «بوي پول» را ميشناسد و بوي «شهوت» را و «بوي
شهرت» را ،از اين عالم است؛ و دماغي که عطر سخنگوي گل صوفي ،نشئه
نجواگر افيون و دايي ،مستي دامنگستر و دلپرور شراب مسيحايي ،چنانش پر از
آن هوا کرده است که دامن ـ که همواره سر به جانب زمين دارد ـ از دست شده
است «از عالم دگر است ،عالم تمام صُوَر ،او خالق صور است»« ...3که اين قوم
که به عالم محبت رسيدهاند ،هر شب نماز شام اين بيت:

نقد جان ايشان بود و سرمايه ايشان بود و ،در سايه شب ،پرورنده وصال و
فراق شوند.»5
ديشب خوب من به سراغ رها کرده چشم بهراه خويش باز آمد ،هرگاه ،روز
از همه وقت بيگانهتر و زشتتر و آزاردهندهتر است ،شب آشناتر و زيباتر و
غمگسارتر ميآيد و «امروز» ،از همه وقت بيگانهتر و زشتتر و آزارکنندهتر بود.

 . 3شعر ميرزا حبيب خراساني
 . 5عين القضاه ،رساله عشق
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چه شب خوب و مهرباني! در اطاق تنهايم نشستهام و پنجرهام به روي اين
قبرستان خاموش و مرموزي که من تنها ساکن زنده آنم ،باز است .در اينجا همه
همسايگان من ،در تنهايي آرام و بيرنج خويش ،در انتظار غوغاي رستاخيز
سكوت کردهاند .قبرستان من پارناس !3تنها گوشه پاك و سرشار از روح ،در اين
شهر شراب و شهوت و پول ،شهر بيعشق ،بيآشنايي ،بيرزاس ،شهري عظيم بر
باالي يك «سكه»!
قبرستان من پارناس! چه شگفت جايي! تنها گوشهاي که در اين غربت آلوده

در پاريس! نه بر بلندي مغرور کوهستان ،بر پستي افتاده قبرستان! نه در معبد
دختران زيباي زئوس ،مدفن فرزندان مرگ!
پنجرهام را به روي من پارناس گشودهام و در اين صحن حياط و صحنه حيات
خويش ،در اين باغي که همه جا« ،درختان صليب» روييدهاند ،نه دختر زيباي
زئوس را مينگرم که ،به همداستاني سزارهاي اين روم ،و همدستي جهودان و

. 3سال  ،3346ساکن شماره يك کوچه شولشر بودم در خيابان راسپاي پاريس ،پنجره اتاقم بروي قبرستان محله
 Montparnasseباز مي شد .پارناس کوهي است در يونان که در قله بلند آن نه دختر زئوس ،خداي بزرگ،
زندگي مي کنند .نه دختر زئوس رب النوع نه هنر زيبايند ،چون موسيقي ،شعر و مجسمه سازي و ...
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فريسيان و خيانت يهوداي اين قرن ،هر يك مسيحي مصلوب شدهاند! آن عرش
بلند کوهستان پارناس ـ که کعبه الهههاي زيباييها و هنرها بود و معبود دلهاي
سرشار عشق و جمال و انسانيت ـ اکنون ،اين فرش پست قبرستان پارناس شده
است ،دخمه مرگ و هول ،منفور دل من ،اين شاخه بريده از اصل خويش ،افتاده
در اين من پارناس!
در آن دوردست ،از کرانه سن ،برج بلند و زيباي ايفل ـ که اعجاز هنرش
چشمهاي مرا مسحور ميدارد ـ نمايان است .اما چراغ گردانش که ،در شب بر

تنهاي مرا با پرتو خيرهکنندهاش روشن ميساخت ،ديري است خاموش شده
است.
شگفتا! در قامت اين برج آهنين هر لحظه بيشتر ،در هر چشم زدن روشنتر من
باالي مناره زرين معبد را ميبينم! شگفتا! بانگ اذاني که از صبحي دوردست ،در
اقصاي مشرق ،ميرسد گويي از حلقوم اين برج بر ميآيد! شگفتا! سن ،در پيش
چشمم گاه جلوه سند سپيد را ميگيرد و گاه چهره رود سرخ را و گاه ...پيچ و
تاب ملتهب و خاطرهآميز فرات سبز را ...شگفتا! آفتاب در درياي مغرب فرو
نشست و اکنون ،از پس اين پرده آرام شب ،ميبينم که دور از من ،اما رو در
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روي من ،چه ميگويم؟ اما در درون من ،از کرانههاي عطشناك و خاموش کوير
سر ميزند و «به کردار چراغي نيم مرده ،که هر ساعت فزون گرددش روغن»،
دمادم ميرويد و شاخههاي زرينش از پس ديواره افق به آسمان سر ميکشند.
در سينه اين صحرايي که ،از هر سو ،تا افق دامن کشيده است ـ پس از نه قرن
ـ گرد شتابان سواري برخاسته است! بر سمند بادپايش ،از بلندي طلوع ،سرازير
ميشود و چشمه جوشان فلق را ميشكافد و ،بر جاده نور ،ميتازد و پيش ميآيد!
صداي سمضربههايش را که در دلم هر لحظه شوري ديگر ميافكند ،بر پشت

کنار اين پنجرهاي که به من پارناسِ قبرستان شده اين شهر باز است ،ايستادهام و
نگاهم دراعماق اين غبار گم شده است و دلم ،همچون پرندهاي وحشي ،خود را
ديوانهوار به در و ديوار ميزند تا از من بگريزد و بال در بال آن دو پرستوي آزاد
و خوشبخت ،پرواز کند و من با هر دو دستم قفسش را به سختي نگهداشتهام تا
نگهش دارم.
چه دشوار است در کنار اين پنجره ايستادن!
چه شبي است! چه لحظههاي سبك و مهربان و لطيفي ،گويي در فضايي پر از
شراب نفس ميزنم ،گويي در زير باران نرم فرشتگان نشستهام ،ميبارد و ميبارد
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و هر لحظه بيشتر نيرو ميگيرد .هر قطرهاش فرشتهاي است که از آسمان بر سرم
فرود ميآيد .چه ميدانم؟ خدا است که دارد يكريز غزل ميسرايد ،غزلهاي
عاشقانه مهربان و پرنوازش ،هر قطره اين باران کلمهاي از آن سرودها است.
چه شبي! چقدر در همين دنيا ميتواند شاديهاي بزرگ پديد آيد؛ چقدر
زندگي استعداد دارد که خوشبختيهاي بزرگ بيافريند ،شوق و شور و هيجان و
سيرابي و سيرابي پر و گرم و شيرين بسازد؛ به همان اندازه عميق ،شديد ،سنگين،
پهناور ،بلند ،يكدست ،شگفت که رنجهايش! اما افسوس که نميدانم چرا ازين

عطش و اسارت و حرمان و آزار و شكنجه را بيشتر ميپسندد ،نه ،شادي هم
ميآفريند و بسيار اما بيشتر براي مردم اندك ،آدمهاي گنجشكي که با يك دانه
توت پرپر ميزنند و جيغ شوق ميکشند ،براي دلهايي که عطشي به ديوانگي و
سوزاني عطش کويرهاي سوخته دارند ،نيازي به عظمت ملكوت دارند و دلهايي
که ايمانهاي زيبا و شگفت و متعالي ميپرورند ،دلهايي که استعداد خارقالعاده
در دوست داشتن دارند ،دلهايي که دست اندرکار آفرينش زيباييهايي هستند
که آفرينش از خلقش عاجز است ،براي اين دلها کاري نميکند .اينها همچنان
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در اين بازار پست عشقها و نيازها و حرفها و زيباييهاي روزمره ارزان قيمت
بايد تنها بمانند و اساطير بسازند.
اساطير نياز روحهايي است که تاريخ سيرشان نميتواند کرد.
نه ،حيف است اين تب شيرين و گرم و خوب را با اين حرفهاي تلخ و سرد
خراب کنم! چه حالي است! چقدر تنم داغ شده است ،شقيقههايم ميزند ،سرم
سنگين شده است ،مثل اينكه يك ماده تند افيوني خوردهام ،کمي گيج و کمي
نشئه و کمي مست و کمي بيهوش و کمي مدهوش و خيلي ...نميدانم ...خيلي

مثل اينكه همه ذرات عالم دارند مرا ميستايند ،مثل اينكه همه ستارههاي
آسمان از اينکه ميبينند امشب خيلي خوشحالم خوشحالند ،آخر هيچوقت آنها،
بهخصوص شبها ،اين وقتها ،در اين ساعتهاي تاريك و خاموش و خلوت ،مرا
اينچنين نديدهاند .هميشه پريشان و نوميد و گرفته و غمگين و تلخ و عبوس
بودهام ،مثل اينكه آسمان چتري است که خداي مهربان بر سرم باز کرده است،
مثل اينكه همه فرشتهها آمدهاند و دورم حلقه زدهاند و نوازشم ميکنند ،مثل
اينكه خدا مرا در هودجي از خيال نهاده است و با جاذبه يك عشق پاك و
صميمي و نيرومند از زمينم کنده است و هودجم ،بر بال فرشتگان شوخ و شيرين
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زبان ،از ميان ستارگان شاد و چشمكزن ميگذرد و اکنون فضاي هستي را در
نور ديدهام و وارد هواي ملكوت شدهام .اينك پهنه ابديت! اينك صحنه بيکرانه
ماوراء ،اينك صحراي آرام و بيآاليش عدم .اينك طلوع مهربان و زالل و
جادويي عشق ...اينك لبخندي بر لبان افقهاي شسته و خوب و بيدغدغه اميد و
عنايت خداوندي در برابرم ،لبخندي که همه جا را پر از نور کرده است ،گرم
کرده است و اينك سايه اطمينانبخش لطف خدا ،اينك من و سر نهاده بر دامان
مهربان خدا ،و اينك...

چه تثليث زيبايي! چه شب سرشار از اعجازي! چراغ برج ايفل خاموش شده
است ،درياي مغرب در صحراي عدم فرو رفته است ،شهر و ديوارها و
ديوارگرانش همه مردهاند؛ هستي ديگر نيست؛ طبيعت و زادگان آلودهاش ،زمان
و فرزندان تبهكارش همه رفتهاند ،نه شب است و نه ديگر روز ...نه آسمان و نه
ديگر زمين ،نه زمان و نه ديگر مكان ،نه من ،نه مانش ،نه قبرستان من پارناس.
زمين خاکي را آبيِ زالل اين سيل عالمگير اين طوفان نوحي که کوهها و شهرها
و برج و باروها و زندانها و بازارها همه را در خود فرو ميخورد ،فرا پوشيده
است و من در کشتي نجات ،تنها و آزاد ،بر سر امواج طوفاني که همه در برابرم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

444

tarikhema.org

معبد! و دگر هيچ ...و ...دگر هيچ!...

PDF.tarikhema.org

معبد

سر به تسليم فرو ميبرند و رام سفر دريايي من ميشوند ،به سوي معبد ميرانم!
که کعبه ،نخستين جايگاهي است که سر از امواج طوفان برداشته است !3سرپوش
سنگين و خفه آسمان را از باالي سرم برداشتهاند و ملكوت ،ابديت و ماوراء بر
سرم خيمه زدهاند؛ افقهاي خيالانگيز غيب ،در پيش چشمان حيرتزده و مشتاقم
پديدار گشتهاند .و من ،بر پشت آفرينش ـ که همچون خنگ رهوار شوق ،در زير
ران دارم ـ پيش ميتازم و شرق و غرب عالم دو شاهبال عظيمي شدهاند که از دو
پهلوي من روييدهاند و مرا به نرمي گذر خيال و به شتاب پرواز شوق ،بهسوي

اينك معبد! قبله روحي که زمين ،به فريب هيچ دعوتي ،به هيچ سويش نتواند
خواند ،کعبه دلي که آسمان چشمه جوشان آن «آفتاب» را در آن گشود و خدا
راز آن «نامها» را به وي آموخت و بار سنگين آن «امانت» را بر دوشش نهاد.
اينك معبد! آستانش مرز گريز روح گرفتار ،زنداني تنهاي زمين ،پرنده
غمگيني آسمان پرواز ،در جمع زاغان و الشخوران مست از مردار ،زمينش،
يادآور سرزمين زادگاه نخستين ،بهشت آسمانيِ آوارهاي تبعيدي اين غربت

 . 3قصه دحواالرض و ردپايش در داستان طوفان نوح
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غمبار؛ ديوارش تكيهگاه سري در گرو درد؛ فضايش نزهتگه رهايي جاني در بند؛
هوايش سرشار از عطر خوش ياد و محرابش دامن محرم اشك؛ ميعادگه روح و
خداوند؛ آغوش گشوده انتظار ،چشم به راه عابدي تنها؛ چشم در دل دو خته ،دل
در آفتاب گشودهاي که از ساحل سرد درياي سنگدل مغرب ،از قله متروك و سر
برکشيده پارناس ،از کنار برج «افراشته» اما «خاموش» ايفل ،از کشور چشمه و
باران ،غوغاي شهوت و شراب ،اقليم پراقتدار ويرژيل ،از سايه معبد خالي و
خاموش آن پانتئون دروغين ،از گورستان غمزده دختران مصلوب زئوس ...با دلي

پرستوي بيبهار ،سراسيمه در زير سقف آسمان ـ پاك سبكبار ،برخاست و پنهان
از چشم انسانفروشان وحشي و زنده در گورکنان جاهليت وحشت ،در آن
«عقبه»هاي سخت و در آن شبهاي پرهول ـ که بيم جان در آن بود و مرگبارتر
از مرگ در کمين ـ پيوند «نصرت» بست و پيمان «هجرت»؛ و يكچند در «غار»
درنگ کرد و دلش ـ که تنها «يار غار» و همگام «هجرت»ش بود ـ او را پيامبري
کرد و او را که از مشرکان و منافقان ميهراسيد ،دل داد که« :چه ميگويي از آن
«دو تنها و دو سرگردان و دو بيکسي» که سومينشان خدا است؟»
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و او از خيل «دد و دامي که او را از پس و پيش روان بودند» ،به نيروي ايمان و
اعجاز عشق يك مهاجر ،رها گشت و پيوندهاي استوار خويش را با قوم بريد و
ريشه کهن آن «شجره»ي تناور را قطع کرد و دل به درياي آتش زد و پا در
طريقت سفر نهاد و سينه تافته و خلوت ساکت اين صحراي آتشخيز را گذشت
و آرايهها را فرو ريخت و «دثار»ي را که روحش در آن پيچيده بود ،به فرمانِ
کَنَنده وحي ،بر تن دريد و اسماعيل عزيز و بت «عُزا»ي آزر خويش را همره
آورد و از آتش نمرود و ساحران فرعون و صليب قيصر و گرگان يوسف و

و شيوخ قبايل و اخالف بدانديششان نهراسيد و به «بلعم باعورها» ننگريست و از
بازارهاي عكاظ و مجنه و ذوالمجاز گذر کرد و قارونها و فرعونها و همه
سوداگران «برده» و «بت» پيش آمدند و او نفروخت و ديگران همه فروختند و
ارزان فروختند و از او گران خريدند و او که ندايي در دلش ميگفت مفروش،
نفروخت و سر در پيش افكنده ،چشم در زمين دوخته ،دل به آسمان پرداخته،
روح در روح ناپيداي معبد پيوسته و جاده نور را ـ از او تا صبحگاه ـ پيش گرفته
آمد و آمد تا به پاي درخت طوباي «بودي »: Bodhiرسيد و در آنجا پانزده سال
درنگ کرد و با خدايان کينه و حسد جبن و شهرت و فريب و خودپرستي و
مردمزدگي و نام و ننگ و صالح و سنت و هرچه او را از رفتن باز ميداشت و
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«ماندگار» ميکرد و يا بازش ميخواند ،جنگيد و پيروز بر آمد و به رود مقدس
رسيد و تن در آن غسل داد و سر تراشيد و ،در «ذوالحُلَيفه»ي اين «مدينه» ،احرام
«زرد» بست و از «جبلالنور» بر آمد و از فراز آن چشم گشود:
اينك دريچه آسمان« ،حرا»! آنكه خانه ابراهيم ،کعبه!
بت پوالدين در دستم و شتر زرين موي قرباني در پيام ،بر خنگ بيتاب
شوق ميرانم و نداي ملكوتي اذان را ـ اين روح ناپيداي معبد که از حلقوم داعي
آسمان فرياد ميکشد ـ به ناله شكسته «لبيك!» پاسخ ميگويم.

آزرم به امانت گرفتهام و او از پدرانش به ميراث گرفته بود.
بتي که عظمت و سكوت و آرامش ابدي کوير آتشخيز را داشت و صولت
و صالبت شكستناپذير کوهستانهاي لجوج و عبوس البرز کوه را ـ که زاده
ميان کوه و کويرم ـ و در سرچشمههاي بينيازي آب ديده بود و در کوره
رنجهاي بلند ،آتش خورده بود و طوفانهاي هولناك و حادثههاي بيباك و
انقالبهاي خونين شالقش کشيده بودند و پيكرتراشان و کوهکنان قهرمان تاريخ
تيشهاش زده بودند و زرهي ،از آهن سخت بر تنش بافته بودم و خودي از پوالد
آبديده بر سرش نهاده بودم و اينچنين قلهاي شده بود مهيب و افراسيابي گشته
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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بود رويين؛ آنچنان که من اسيرش شده بودم و او معبودم شده بود؛ کارم همه
پرداختن او و دينم همه ،پرستيدن او...
بت؟ بت و معبد؟ بت آزر و ابراهيم بتشكن؟ من اکنون ،در «مقام ابراهيم»

3

ايستادهام .پيامبر توحيدم .بنيانگذار اين «خانه»ام .نخستين خانه را براي «انسان» من
نهادهام.5
اين نه من ،جاهليت است که خانه مرا ،جايگاه «حضور» را ،ميعادگه «زيبايي»
و «عشق» را بتخانه کرده است .در جاي خدا ،الت را؛ در جاي روشنايي و دوست

دربار پاپ؛ آتشگاه شعله جاويد اهورا را مطبخ دودزده «ملكا ملكا»! و معبد
نيرواناي هند را بتخانه نوبهار بلخ ...کرده است.
من رسالت همه پيامبران و بتشكنان را بر دوشهاي ناتوان دل خويش
احساس ميکنم .من «اهل حق»م ،بنده خاص علي! امام راستين من ،شير پيروز
روزهاي مدينه؛ روح تنها و دردمند شبهاي نخلستان ،بر شانه رسول خدا باال

 . 3جايگاهي در کنار کعبه
 . 5اول بيت وضع للناس (قرآن درباره کعبه)
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رفت و همه «صورتها» را ،همه «مجسمهها»ي سنگين و چوبين قريش و نقش و
نگارهاي زشت و يادگارهاي جاهليت را و کفر را و شرك را از در و ديوار
معبدش زدود ،شكست ،فرو ريخت.
راستي ،او نيز ،پنهان از نگاههاي شوم شهر ،دور از «فهم»هاي کوتاه و آلوده و
رسواي عرب ،در قلب پاك و محرم معبدش زاد!
چه «تشيع» زيبايي!

«نياز ملتهب» ،همچون «دو فرياد مجسمي که از دور کسي را به ياري ميخوانند» ـ
به سوي اين پهندشت خفته تاريخ گشودهام و انگشتانم را در فضاي مهگون
اساطير فرو بردهام و با سرانگشتانم در آن سوي افق ،حرير پيراهن زربفت همه
«عصرهاي طاليي» را لمس ميکنم و ،در حالي که چشمهاي مرطوبم بر سر در
اين معبد بازمانده است ـ گوش به زمزمه اسرارآميز همه رسوالن عالم ديگر
بستهام؛ زمزمههايي که همچون جويبارهاي باريك و زالل ،از غيب سر ميزنند و
در نهر سرشار و نيرومند آواي اين اذان ـ که از سر مناره اين معبد فرياد ميکشد ـ
به هم ميپيوندند و ،به نرمي طلوع سپيده صبح در جان تيره شب ،و به گرماي
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حلول عشق ،در يك روح عطشناك و دردمند در من جريان مييابند و قلب تشنه
مرا ،همچون کوزه گرم و غبار گرفتهاي در زير باران ،شسته و سرشار ميکنند.
بت پوالد را ،با قدرتي که در همه کينهها ،خشمها و اميدها و ايمانها و
عشقها و جنونهايي که در همه دلهاي بزرگ و نيرومند عالم بوده است ،يكباره
بر سنگ زدم و همچون شيشهاي خالي ،بر قامت بلند ايمانم ،گلدسته زرين معبدم
ـ که همچون ساقه نازك صبح ،از سينه کوه سر زده است ـ بشكستم!
و اکنون نوبت اين دومين است.

اسماعيل! اين ذبيح مقدس! ابراهيم را ببين .فرزند دلبندش را در عشق قرباني
ميکند .کارد را بر حلقوم پاره جگرش مينهد .فرزندي را که به عمري ،با رنجها
و اميدها پرورده است ،به دست خود «ذبح» ميکند! عشق همواره تشنه «اخالص»
است .نيمهروشنفكران بيدرد و دلخرده ميگيرند که قرباني چرا؟ معبد به قرباني
چه نيازي دارد؟ خدا چرا خون را دوست بدارد؟ شگفتا! شگفتا! چرا نميفهمند؟
اين او نيست که خون ميطلبد ،قرباني ميخواهد؛ اين عاشق است که بدان سخت
نيازمند است .ميخواهد به او ،نه ،به خودش ،به دلش ،ايمانش ،نشان دهد که:
«من اسماعيلم را نيز قرباني تو ميکنم»! نشان دهد که من در دوست داشتن ،در
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ايمان ،مطلقم! «مطلق»! آنچه را در همه آفرينش نيست ،آنچه را طبيعت از
داشتنش محروم است ،از ساختنش عاجز است من دارم ،من ميآفرينم .آري ،اي
ايمان! اي عشق! من ديگر نيستم ،من ديگر ندارم ،با تو هيچ چيز انباز نيست ،تو
يگانهاي ،بيشريكي ،بينظيري ،همه تويي ،من نيز نيستم .ندارم ،نميخواهم؛ من
نه مرد دنيايم« ،من نه مرد زن و زر و جاهم» .من گرسنه مائدههاي اين مردار نيستم
اي عشق! من تشنه «اين هواهاي عفن ،و اين آبهاي ناگوار» نيستم اي ايمان! من
ايمانم را ،عشقم را ،به زندگي کردن نيز نخواهم آلود .اخالص! اخالص! يعني

چگونه اين را نشان دهد؟ بايد نشان دهد .نه به او ،که او ميداند؛ نه به خود،
که خود مييابد؛ نه ،اصالً به چنين تجلييي ،به چنين نمايشي ،محتاج است،
سخت! چه رنج لذتبخشي است! چه مستييي دارد ايثار! هر چه دردناكتر،
شيرينتر!
آري ،قرباني! عشق تشنه ميشود ،خون بايدش داد؛ سرد ميشود ،آتشش بايد
زد؛ گرسنه ميشود ،قرباني بايدش کرد .عشق با قرباني ،با خون ،نيرو ميگيرد،

 . 3مفسران معاصر طبري اخالص را يكتايي معني کرده اند و چه زيبا!
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زالل ميشود ،رشد ميکند ،پاك و بيلك ميشود ،گرم و نوراني ميشود ...از
هرچه جز خود زدوده ميگردد ،مجرد ،بيغشي ،صافي ،ناب!
و اکنون عيد قربان است!...
آي! راست ميگويم .اين کلمات چه ميفهمند؟!
چه شب دردناکي است! لحظههاي جان کندن است .در اين صحراي ساکت
و بيانتهاي سياه ،در اين شب پهناور و ناشناس ،ماندهام و خود را بر پشت زمين،

بزرگ و تهي ،جز انعكاس فريادهاي خود را که در زير سقف اين آسمان
ميپيچيد نميشنيد و ميناليد:
«به کجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را؟»
چقدر خود را با پيامبر مزامير آشنا مييابم در آن لحظه که تنها بر روي زمين
ايستاد و بر سر آسمان ،به درد ،فرياد زد:
«من در روي اين زمين غريبم؛ اوامر خود را از من مخفي مدار»!
در اين خلوت پرهراس ،تنها با اين شب ديرپاي بيگانه گالويزم و اين قوم
آرام خفته است! چه خبر دارد که چه خبرها است! او در انديشه خويش است،
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عاقل است! ...خوشبختي تخديرش کرده است« .در انتظار هيچ چيز نيست جز
رسيدن مترو»!
نه ،من هرگز همچون آن شاعر پير که در موج طوفان دست و پا ميزد و ،با
دهان باز و چشمهاي از وحشت دريده ،در دريا فرياد ميکرد و سبكباران
ساحلها را به کمك ميخواند نميگويم« :آي! انسانها .»!...بگذار بخوابند .من با
اين درياي شب ،با اين طوفان هولناك سكوت ،ميمانم و کسي را به ياري
نميخوانم ،نمينالم .در اين مدينه شومِ ميليونها نفوس ،جز اين برج خاموش کسي

چكنم؟ بنويسم بهتر است .راست ميگفت توماس ولف« :نوشتن براي
فراموش کردن است ،نه به ياد آوردن...»3
چه شب پرغوغايي است! داغ شده است .کاش زودتر سحر بيايد و مرا از
دست اين شب برهاند و اين قوم را از بستر ناز خواب بيدار کند.

 . 3در کتاب فرشته اي به گذشته خود مي نگرد.
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فردا عيد قربان است .قرباني دومي آماده است .اين ناقه پرواري خوشگوشت
و خوشسر و گردن و بلندکوهان! من قابيل نيستم ،فرزند هابيلم .بهترين شتر
گلهام را براي قرباني انتخاب کردهام .يك «جانباز »3جوان زرين موي مست! يك
قرن است که خوب چريده است .در مراتع سرسبز و بكر زمين و در مزارع خرم و
پهناور آسمان پروارش کردهايم؛ در چشمههاي پاك و زالل آبش دادهايم .در
سلسله ما ،هر حلقه زنجير ،عمر را در پاسداري او گذرانده است و من ،براي
نگهداري و رشد او چهها که نكشيدم! از چهها که چشم نپوشيدم! براي او چه

هيچ نداشتيم .در پانزده سال درد و شكنجه و وحشت و خطر و سختي و
کشمكشهاي دشوار با زنمندان و زرمندان و زورمندان و خدايان جهل و ظلم و
پستي و عقدههاي پليد ،بزرگش کردم و بارش آوردم .سالهاي قحطي،
خشكسالي ،بهارهاي بيباران ،سالهاي زمستان در زمستان ،صحراهاي بيآب و
گياه ،هميشه طوفان ،هميشه آفت و کوير سوزان و هولناك را گذراندم و صبر
کردم و خود گرسنه بودم و تشنه بودم و شبهاي بسيار ،سر بيشام ،بر بالين نهادم

 . 3تلفظ غلط جماز در فارسي و چه غلط خوبي!
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و در برف و کوالك و يخبندان ،بيپوشاك ،ماندم و لرزيدم و بهخاطر او دست
به دامني نيازيدم و لب به مائدهاي نزدم و به هيچ سقفي پناه نبردم و با گرماي تنم
گرمش داشتم و با قوت جانم خوراکش دادم و با خون جگرم شرابش نوشاندم و
سالهاي خوب عمرم را لقمه لقمه به خوردش دادم و اينك آماده است .هنگامش
رسيده است .جشن است؛ جشن خون است؛ چه جشن شگفت و مرموزي است!
عظيم است! خداوند خود در آن شرکت ميکند ،خود ناظر است .قدرت و
شهامت هر دلي را مينگرد .جشن هوي و هوس و بزن بشكنهاي ابلهانه و شور و

و عرق باشد و ورق و دهل و سرنا و دايره و باباکرم و چشمك و ابرويك و
آجيل و قهقهه و قر و اطوارهاي مهوع و چراغاني و کاغذ رنگه و ترقهبازي و
جفتكزني و لنگ و لگدپراني ...جشن عشق است .عيد ايمان است .کارِ پرستيدن
است .جشن عشق جشن خون است .خودسازي و شادخواري و سوداگري نيست.
عيش و عشرت نيست .قربان کردن عزيز است ،فدا کردن همه چيز است ،خون
ريختن است ،رياضت است.
هر سال ،مردم آمازون زيباترين دختران خوشبخت قبيله را بر ميگزينند و
آرايشش ميکنند و با شراب «سيم» مستش ميکنند تا لذت فدا شدن در عشق،
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محو شدن در ايمان ،غرق شدن در آمازون را در اوجش ،احساس کند و آنگاه،
او را در غلغله طبلها و شيپورهايي که جنون گرفتهاند و در اوج غليان عشق و
شور و شيفتگي و فريادهاي خنده و گريه ،به رودخانه ،به معبد آبي آمازون،
ميافكنند و دختر ،در کام امواج ،هر دست و پا زدني را خيانت به اخالص،
خيانت به آمازون ميداند .غرق لذت تسليم ،خود را به موج ميسپارد و آمازون
عابد خويش را ،با غيظ دوست داشتن ،در آغوش زالل خويش ،چندان ميفشرد
که دخترك از درد محبت ،از شدت تحملناپذير لذت ،به او جان ميسپارد و

در چين ،کشور عشق و آفتاب ،در روز جشن قربان ،معبود را ،مظهر آسمان و
خورشيد را ،از معبد آفتاب بيرون ميآوردند تا چشمهاي تشنه و بيتاب
نيايشگرانش با شراب مستيبخش ديدار او سيرآب و آرام گردند .فديه اين
ديدار ،عزيزترين و زيباترين فرزند بود که مادر ،يا پدر ،او را در زير چرخهاي
عرابه معبود خويش ميافكند ،تا در آتشي که از له شدن فرزندش ،پاره جگرش
در دلش برپا ميشود ،ايمانش از زنگار هر هوايي ،پيوند هر هوسي ،رنگ هر
شائبهاي پاك گردد ،به اخالص رسد ،به مطلق رسد .که عشق از دلي که همچون
مصطبه رنگرزان است نفرت دارد .در برابر اين آسمان کبود ،همتي که از هر چه
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رنگ تعلق پذيرد آزاد است به مطلق ميرسد و به شكوهي که فضاي ميان زمين و
آسمان را از خويش سرشار کند؛ همچون يك روح سبكبار ،از زمين پرواز گيرد؛
همچون يك پاره لطيف ابر ،به دعوت آفتاب ،برخيزد و در قلب تابان و گدازان
خورشيد محو گردد.
در اين هجرت عظيم ،از «عقبه»هاي صعب بايد گذر کرد .در اين کيمياگري
شگفت ،در کوره آتشهاي سخت بايد گداخت...
و اکنون ،من ،در زير سنگيني دنيايي از شرم ،شرم از تهيدستي خويش،

و ميبيني که بهتر از اين ،گرانبهاتر از اين نداشتم و گرنه دريغ نميکردم .من
هابيلم ،قابيل سودجوي حسود و زبون نيستم .روستاييام .چوپانم .دين من دين
چوپانان پيامبر است .زميندار و زمينخوار نيستم؛ صحرانشينم؛ آوارهاي تنها در
اين کوير .قابيل مالك نيستم که يك دسته گندم پوسيده به قربانگاه آورم.
هابيلم ،بهترين ناقه شيرمست سرخموي گردنافراخته بلندکوهان و زيبا و فربه
گلهام را برايت انتخاب کردهام .گله من همه اين است و اينك افسار به گردنش
افكندهام ،دست و پايش را استوار بستهام و او را ،در درون معبد ،در آستانه
محراب معبد بر زمين خواباندهام؛ پايم را بر گردنش ميفشرم ،کارد تيز است.
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آمدهام و اسماعيلم را ،تنها فرزندم را نيز آوردهام! و ميداني و ميدانم که ميداني
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منتظرم .صبر ندارم .بيتابم .جشن است؛ جشن خون است! آزمايش خلوص است،
نمايش ايمان است .شادم ،خوشبختم؛ پيروزي بزرگ ،توفيق بزرگ ،سعادت،
ثواب ،ثواب ،رضايت ،آرامش روح ،آزادي وجدان ...آه!
از شادي در پوست نميگنجم ،جشن قربان است و تو دل بيمارم ميپنداري
که غمگينم؟ ! چرا غمگين؟ غم چه؟ ترس چه؟ جشن است ،روز عيد قربان
است !بريز! بريز! کارد را بر حلقش بفشار ،بكش ،بگذار بكشند ،مانع مشو ،ترحم
مكن! دلت بر من نسوزد که شترم از دست ميرود .من حاتم طاييام ،اشعب

را نميسوازنم؛ اسماعيلم را ذبح ميکنم؛ عيساي مسيحم ،خود را بر بلندي جليله
به قرباني ميآورم؛ خود را بر مناره معبدم به صليب ميکشم؛ قيصر خونخواره
نيستم ،يهوداي خيانتپيشه نيستم .بوداي بيپيمانم ،بيپيوندم؛ آزادم کن ،رهايم
کن! آهنگ طور سينا دارم؛ اين کفشها را از پايم برکن ،عزم معراج دارم ،اين
سوزن را از جامهام بدر آر؛ مهاجرم؛ اي يار غار! مرا از بند اين شتر عاريت
خالصي ده که هجرت نه کاري است خرد! يك مهاجر ،يك اقليم مستقل است،
يك انسان مطلق است! کار هجرت بايد «تمام» انجام گيرد.
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طماع نيستم؛ موساي چوپانم ،قارون مالدار نيستم؛ ابراهيمم ،نمرود نيستم .پيامبرم
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من مرغ خانگي و پير ميش چرب گرفته و بز الغر قرباني نميکنم .مرا
تنگچشم و تنگدل و جانترس مپندار! بيم فقر ،بيم مرگ ،بيم آوارگي ندارم.
در هجرت ،در ترك همه چيز« ،فضل خدا» خواهم يافت ،به «مغانم کثير» خواهم
رسيد .پاداش اين قرباني گرانبها است! پس از ذبح او ،جز معبد ،ديگر پناهگاهي
نخواهم ديد ،جز بانگ اذان ديگر دلم آوازي نخواهد شنيد؛ از نوميديِ هزاران
اميد رها خواهم شد؛ از بيخانمانيِ هزاران خانه نجات خواهم يافت؛ از کفر دو
صد معبود ،از گمرهي صدها راه ،به دين توحيد ،به صراط مستقيم ،از غربت همه
آمد .رود يكتايي ميشوم و اکنون بادِ همه جا گردم.
پي کن اين مرکب راههاي بيسويي را اي معبد؛ قطع کن اين بند پيوند
بيتويي را اي عشق! تا پياده نمانم ،سوارم نخواهي کرد .تا بيپناه نگردم ،پناهم
نخواهي داد .تا نيفتم دستم را نخواهي گرفت ...و ميدانم.
مرا از رنج «داشتن» برهان! چقدر تماشاي جانخراش دست و پا زدن و تالش
جان دادن و مردن اين ذبيح عزيز برايم لذتبخش است!
اسماعيل من! آرام و صبور جان بسپار!...
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جا وطني ،از بيگانگي همه کس آشنايي ،به يك وطني ،به يك آشنايي خواهم
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نجات يافتم! سبكبار شدم! سقف کوتاه و سنگين آسمان را ناگهان از باالي
سرم برداشتند .ملكوت پاك و بيمرز رهايي بر سرم خيمه افراشت .تجرد را،
همچون يك روح گريخته از تابوت کالبد ،احساس ميکنم ،همچون جان نور،
جوهر عشق روح ايمان ،در من حلول کرد .چه آزاد و سبك دم ميزنم! روح
همه بهارها ،عطر همه گلها و نسيم همه بشارتهاي بهشت را با هر نفسي
ميمكم ،مينوشم و در روح ناپيداي معبد ـ همچون عطشي گرم که در جان
چشمهاي سرد فرو مينشيند ـ فراموش ميشوم.

حس ميکنم! آن را ،در برابرم ،بر سيماي سپيدهدم اين افق ميبينم! ميپرسم!
آنچنان به فرياد که در زير غرفههاي معبد پيچد؛ پايههاي معبد ،ستونهاي معبد
بلرزد؛ به گوش گلدسته معبد رسد؛ کبوتران حرم پريشان شوند ،آنچنان که
«محراب به فرياد آيد» .ميپرسم :آي! ...آيا اين خون داغ و سرخ و پاکي که از
حلقوم اسماعيلم ،ذبيح مقدسم ،بر سنگفرشهاي معبد ميدود ،ميتپد و ميجوشد
و کف ميکند و اينچنين شتابان و شوقزده به سوي محراب جريان مييابد ،آيا
اين چشمهسار گدازان و ملتهب خون ،گناهان مرا خواهد شست؟ گناه خطاهاي
مرا ،گناه ضعفهاي مرا ،گناه تقصيرهاي بيشمار مرا؟...
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اما ...هنوز لكه لرزان ابري تيرهرنگ را در سينه زالل و روشن اين اخالص
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آري ميپرسم!
پاسخم گوي!...
***
و اين راهب تنها در انبوه اين خواجگان ،اين بوداي بيپيوند در خيل اين
راجگان ،اين «کاهن معبد مجهول آپولون در اين ترواي مجعولي که خلقش
بندگان و پرستندگان پالس 3اند» ،در اين شهر ديوارها و ديوارها و ديوارها و در
اين کشور «بردنها و بردنها و بردنها» ـ که هر چه ميبيند و هر بنايي که

و کافهاي و قمارخانهاي و هر سقفي بازاري است و در آن داد و ستدي و گير و
دار پولي و فريبي و سودايي ـ و ازين زندگي آلوده بستوه آمده است و از اين
غوغاي تاجرانه و کشاکش عشقهاي دروغي و دينهاي ريايي و دلهاي حقير و
روحهاي زبون ـ که در آن هرچه هست نه «براي خود» و هر که هست نه «به
خود» و هر حقيقتي ابزار مصلحتي است ـ گريخته است و اکنون پس از يك عمر
فرار و فرار و شب و روز فرار ،خود را به اين معبد رسانده و در برابر آن ايستاده و

 . 3الهه اغنام و احشام
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ميشناسد منزلي است و زنداني و مغازهاي و ادارهاي و تماشاخانهاي و فروشگاهي
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در انديشهاي که آرامش يقين را دارد و طغيان قيامت را فرو رفته است و بانگ
مصرانه و صميمانه مؤذن از سر مناره او را به درون ميخواند و او ـ که «ابرهاي
همه عالم شب و روز در دلش ميگيرند» ـ صداي ملكوتي اذان را پس از سالها
سكوت ميشنود و شرم آلودگيها و عذاب گناهانش پنجه در جان دردمند و
تشنهاش فرو برده و شوق نيايشي ،از سر اخالص ،اشك در چشمش آورده است
و شعله ايمان از عمق ضميرش زبانه ميکشد و سايه تبدارش را بر چهره سرد و
بياميد او افكنده است و بيتاب و لرزان و شيفته و ترديدزده و هراسان ،نميداند

ايستاده و پر از اشتياق و پريشان از تزلزل و ترس ،به سر در اين معبد مينگرد
و بانگ پياپي و نيرومند اذان هر لحظه او را بيشتر نيرو ميبخشد .چند گام پيش
نهاده است؛ چه ميگويم؟ درست کنار در آمده است؛ چه ميگويم؟ با دنيايي
اضطراب و شوق و نياز و هراس ،در را نيمهباز کرده است ،ميترسد به درون معبد
نگاه کند ،نميتواند نگاه نكند .در را گشوده است ،گوشهاي از صحن و رواقها
و گوشهاي از استخر آب پيداست ،چشمه پيدا نيست اما زمزمه جوششش بگوش
ميرسد؛ ذرات ريز الماسهاي تري که از فواره آن استخر در فضا پخش ميشود
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چه کند؟
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بر سر و صورتش ميپاشد و او خنكي و شهد زالل و روحبخش آنرا بر روي
پوست صورت،گونهها و پيشانيش حس ميکند.
در باز است .اما ميترسد چشمش را بيباکانه به درون معبد بدوزد ،ميترسد
ببيند .در باز است و او از ترس چشمش را ،همچنان آواره و بيهدف به زمين و
آسمان و در و ديوار و کوچهها و آدمها ميچرخاند ،نه که از اينها دل نميکند،
نه ،که چشمش ،به درون معبد نيفتد .
فريادهاي مؤذن تندتر و آمرانهتر ميشود ،اشتياق و اطمينان و صميميت از

ديوار و آدمها و زمين و آسمان را تماشا کند ،تحمل کند .چشمش را بر هم
مينهد تا اينها را نبيند که از همه چيز بيزار است! آنها او را يك عمر به خود
آلودند .چشمش را بر هم مينهد تا نگاهش به درون معبد نخيزد که از آن
ميهراسد .بانگ مؤذن خشمگين و ملتهب شده است و مؤذن ـ اين روح معبد که
فرياد ميکشد ـ از ضعف و ترديد و پريشاني مرد به ستوه آمده است ،خسته شده
است ،اما همچنان دعوت ميکند ،همچنان ميخواند ،و مرد هر لحظه بيتابتر
ميشود ،نه ميخواهد برگردد ،نه ميتواند به درون آيد .درد جانش را ميفشرد.
آه! چه دشوار است! از خشم ،خشم از اين عجز ،ازين ناتواني ،از تحمل اين
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طنين اذانش آشكارتر است .مرد چشمش را بر هم مينهد ،ديگر نميتواند در و
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کشمكش شكنجهآوري که روحش را پاره پاره ميکند و قلبش را از هم
ميدراند ،در معبد را که همچنان به دست گرفته ،به شدت تكان ميدهد ،بر هم
ميکوبد! چنانكه گويي ميشكند ،ناله دردناك شكستن از آن برميخيزد؛ اذان
خاموش ميشود! در بسته ميشود! مرد ،نفسزنان ،پريشان ،چشمهايش را به
سختي بر هم ميفشرد تا در درون بگريد ،خاموشي! لحظهاي سكوت خيمه
ميزند .چه سكوت ملتهب و دردناك و سنگيني! چنان بيطاقت و دشوار که پيدا
است بيش از چند لحظه دوام نميتواند آورد .خورد خواهد شد ،منفجر خواهد

با صدايي از زير خروارها آوار ،آواري از شرم و پوزش و بيزاري از خويش ،زير
لب به زمزمهاي که کسي نشنيد ،چنان آرام که خودش هم نشنيد گفت که« :در را
نسبتم ،از خشم و درد و بيتابي بر هم کوفتم ،نبستم؛ من يك زندانيام؛ رنجهاي
بيست و پنج قرن زندگيِ مرا در شب و در زنجير از ياد مبر»!
ناگهان بانگ اذان باز کوبندهتر سكوت را در هم ريخت ،بر جان مرد کوفت.
اين باز اذان ،بيخشم ،اما همچنان مصرانه و شتابزده و مهربان ميخواند و در دل
ناتوان مرد غوغايي سرسامآور برميانگيزد ،مؤذن تندتر و مصممتر فرياد ميکند
و مرد ناگهان حلقه در را چنان بدرد و خشم در مشت ميفشرد که از الي
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شد ،و شد ،و مرد با لحن خستهاي که گويي از عمق چاهي عميق بيرون ميآمد،
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پنجههايش خون جستن ميکند .ناگهان خطر ميکند و همه بيباکي و شهامت و
قدرت تصميم شگفتي را که دارد و ندارد ،از سراسر روحش برميچيند و
ميآفريند و در دو چشمش مينهد و نگاههاي هراسان و اسير و مشتاق خويش را
به قلب معبد پرتاب ميکند.
اينك سنگفرشها ،اينك گوشهاي از غرفهها ،گوشهاي از حوض آب،
گوشهاي حتي از آن چشمه ،از آن فواره ،اينك سايه روشنهاي خوابرفته در
پس ديوارههاي معبد ،در زير نور مهتابِ ساکت...

و به درون خيره مانده است .گويي روح معبد را با دو چشم تشنهاش ميمكد.
صحن و حوض آب و رواقها و سنگفرشها و ديوارها و ستونها همه بيتابانه در
اشك ميلرزند؛ تار و روشن ميشوند .معبد گويي تصوير لرزاني است که بر
سطح مرتعش آب افتاده است .هر قطره اشك که خاموش ميافتد ،تصوير
روشنتر و ثابتتر ميشود ،سپس بيدرنگ تار ميگردد و ميلرزد؛ ستونها و
ديوارهايش درهم فرو ميروند ،در هم فرو ميشكنند.
و مرد همچنان خاموش و بيحرکت ايستاده است و چشمانش ،بيآنكه
جرأت يا قدرت پلك زدن داشته باشند ،به درون معبد بازند ،اما ديگر چيزي
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مرد که گويي مجسمهاي است که تنها دو نگاه دارد ،بر در معبد ايستاده است
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نميبينند؛ گويي در عمق يك دريا ،در زير باراني تند چشمانش را باز نگهداشته
است.
ميداند که اينك در برابرش معبد است درش باز است؛ اذان همچنان بشتاب
و به اميد ميخواند و او چشمانش را همچنان بر معبد دوخته است ،بر نميگيرد؛
اما نگاهش و تصوير معبدش ،هر دو در طغيان بيتاب اشك ،يكديگر را سراسيمه
و مشتاقانه ميجويند و نمييابند.
بانگ اذان مهلت نميدهد؛ بيامان و مصرانه فرياد ميکشد ،هر لحظه

اما مرد ديگر هيچ چيز را حس نميکند؛ بانگ اذان را نميشنود؛ معبد را
نميبيند؛ خود را احساس نميکند ،گذشتهاش را بهخاطر نميآورد ،ترديد را
نميشناسد ،ترس را نميبيند؛ کسي را به ياد نميآورد؛ انديشهاي در مغزش
نميگذرد؛ خيالش از جنبش باز ايستاده است؛ قلبش نميزند .نَفَس بر ديواره
سينهاش خشك شده است و تنها ،احساس ميکند که نبضش تند و ديوانه
ميزند...
مرد ،بر در اين معبد ،مسحور شده است .اکنون نميتواند چيزي بگويد،
رهايش کنيد...
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مهلتش بدهيد...
***
اندك اندك ،از آن رؤياي معراجي دوشين بيدار شدم .چشمهايم را گشودم:
باز اين هرزهگرد برصگرفته وقيح :روز! برخاستم .چه خبر شده است؟ چهها
ميبينم؟ ! خدايا! ايکاش يك خواب باشد .يك رؤياي شوم ،يك کابوس
هولناك! هنوز نميخواهم باور کنم ،دست به در و ديوار ميکشم .اشياء را لمس
ميکنم؛ شقيقههايم را ميخراشم ،بر پيشانيم مشت ميکوبم ...اما ...نه ،نه؛

آه! نه ،بيدارم ،بيداري است! قلبم از اندوه ،از نوميدي درد ميکند؛ جگرم از کينه
ميسوزد.
از سر مناره دود ميآيد! آسمان معبد سياه شده است!
اشتباه نميکنم؟ گلدسته مسجد ...دودکش کوره ،مطبخ ...چه ميبينم؟
تندبادهاي وحشت ،از دور ،شتابان به سوي من برخاستند؛ پارههاي آن شب
سياه شباندر شب از کرانههاي افق باال ميآيند! زمين زير پايم چنان غضبناك
ميلرزد که احساس ميکنم ،هماکنون ،براي بلعيدن من دهان خواهد گشود.
سقف همه آسمانها شكاف ميخورد و بر سرم فرو ميريزد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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همچون درماندهاي دردمند ،سرم را بر ديوار معبد مينهم و عاجزانه و داغدار،
نگاههاي مصيبتزدهام را به سختي به درون معبد ميرانم ،چهها ميبينند!
سماور است و کرسي و ميز و بخاري و پرده و سفره شام و تخت خواب و
لحاف و تشك و هيزم و دود و بوي غذا و شيريني و آجيل و سيبزميني و سيب
گلشايي و پيت نفت و گاز و ديوترم و کيسه و صابون و کت و شلوار و دامن و
چادر و کفش سرپايي و ربدوشامبر و پيژامه و جارو و خاكانداز و ...خرخر
خواب و صداي سرفه و غوغاي قهقهه و جر و بحث و قيل و قال زن و بچه و...

وضوخانه ،سقفش دود زده است! کاشيهايش سياه و چربيگرفته است! پر از
خاکستر و نيمسوز و ذغال و هيزم و کاغذهاي سياه و روزنامههاي کهنه!
غرفهها ،اطاق نشيمن ،سالن پذيرايي ،اطاق خواب! قاب عكسهاي
هنرپيشگان فيلمهاي فارسي و عربي و هندي و گاهگاه فرنگي! آن هم کيها؟
مارلين ديتريش ،و جين مانسفيلد و جاني هليدي ،از «بچههاي پالس بالنش»!
صحن معبد را با مرمريس ،با موزاييكهاي رنگوارنگ گل و بوتهدار فرش
کردهاند؛ بتون ريختهاند .خاك باغچه کوچكي را که ساختهاند برداشتهاند و با
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پوشال پر کردهاند و در آن گلهاي مومي و پارچهاي و کاغذي قشنگي فرو
کردهاند .گل ياس؟ نه ،درخت توت کاشتهاند .شمع؟ نه ،لوسترهاي دولوکس و
نئونهاي رنگين و کريستالهاي خارجي آويختهاند .چشمه جوشان آن کاريز؟ نه،
يك حوض کوچك سمنتي ،بسته به آب لولهکشي شهر ،اما خالي ،خشك،
شكسته ،دکور! باغ بزرگ و بيپايان معبد پاييز گرفته و از عطش سوخته و غبار
غم بر در و ديوارش نشسته ،خلوت .خاموش ،متروك ،غمانگيز!
در اين خانه چه کسي سكونت کرده است؟

والفرس و الروم و العرب و البربر :ميگويد« :سن يات ساکوبن سگهي ناتك بن
سر سيداحمد خان هندي از نوادگان برمك بلخي ،حفيد عثمان بن طلحه بن بابابن
بطريق بن تنسر بن ساسان خوتاي از ابناء قابيل بن آدم!» ...
سه هزار سال شكنجه را هماکنون يكجا حس ميکنم! با تمامِ «بودن»م!
دو هزار سال ،و اند قرن است که معبد من در توليت...
آه! چه شباهتي ميان من و او! که دو هزار سال و اند قرن است که راهب او،
عابد پارساي او نيز در اسارت !...چه بگويم؟
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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آرام ،به اندرون معبد پا نهادم .در دلم غوغا است! اما نه ،محراب درش بسته
است .محراب به کار نشيمن نميآمده ،به کار زندگي کردن نميخورده؛ محراب
نهانگاه روح پارساي امام است .متولي بدان راه ندارد .آن را نشناختهاند و درش،
در اين قرنهاي بسيار ،بر روي اين سلسله قفل بوده است .کليدش در دست
جبريل امين است« .لوح محفوظ» در آنجا است .در آن هنگام که بر کناره
گورستان من پارناس نشيمن داشتم .آياتي از آن را در مكتوبي از حرير سپيد ،بر
من فرو خواندند .جبريل امين اين دين ،در آن حال که بر مسند بلند زئوس تكيه
ويرژيل ،بر قلب امي من نقش کرد!
از پنجره اطاق تنهايم ـ «در همسايگي سارتر »3ـ پرتو لرزان و غمگين «شمع»
را ـ که در عمق محراب معبد ميسوخت ـ ديدم .و اکنون در همسايگي
«کليشي ،»5شمع را ميبينم و در پرتو رخشان زبانه جاندارش ،لوح محفوظ را که

 . 3در کوچه شولشر ،سارتر و سيمون دوبوار – همدلش ،نه همسرش (که ازدواج نكرده اند) – زندگي مي
کنند.
 . 5زنداني در پاريس در محله اي به اين نام که دو سال بعد در آنجا ساکن بودم.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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در برابرم گشوده است ميخوانم .در قلب معبد ،آرامگاه مجهول شهيدي را
مييابم که لوحش را تراشيدهاند...
هراسان و داغدار ،از حلقوم باريك مناره معبد باال ميروم ،به «مأذنه» اطاق
مشبك مؤذن ،ميرسم! آه! مجروح و بيمار افتاده است! چشمانش ،همچون دو
پياله خون ،به روي من باز ماندهاند .دودهاي غليظ و آلودهاي که از درون مناره
ميگذرد او را به خفقان سياهي گرفتار کرده است :دم زدن برايش محال است و
خونش مسموم و چهرهاش کبود و لبهايش از عطش شكافته! او در قفس

آگاه نيست ،به گمانش که مؤذن مرده است .در جاي او نقارهاي نصب کرده
است و ساعتي کوکي .نميتواند معبد را ترك کند که بيرون همه کافرستان
است.
باالتر از آن ،بر سر مناره ،کبوتران حرم ،رنگ برگشته ،تشنه ،پريشان و
غمگين ،خاموش ماندهاند .شوق پرواز در جانشان پژمرده و بالهاي معصوم و
زيبايشان شكسته است .اينها را مؤذن آب و دانه ميداد و پرواز ميآموخت و او
اکنون بيمار است و عطش جانش را بستوه آورده است .سنگيني قرنهاي بيرحم
را بر سينهاش احساس ميکند.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ناگهان ،رسالتي را که در بعثت همه پيامبران تاريخ بود بر دوش جانم احساس
کردم.
ندايي که طنين غيبي الهام را داشت ،در دلم پيچيد که:
«اي راهب راستين اين معبد! اي پير غالم خيانتكار بد دل ،تو را دو هزار و اند
صد سال در چنگ سلطنت گرگ گرفته است و معبد را دو هزار و اند صد سال
در دام توليت روباه آورده و که نميداند که اين گرگ و روباه فرزندان توأمان
وياند؟!»

زنش را ـ که هيزمکش و آتشافروز جهنم او است ـ بران و اين ماکياولي بدگوهر
کينهتوز را که گرگ و روباه ميزايد 3بكش ،خود را از چنگ گرگ و معبد را
از دام روباه برهان! اي امام زنداني؛ موعود منتظر محراب ،مسيح مصلوب قيصر!
نقاب سياه تاريخ را از چهره راستينت برگير»!

 . 3به جاي شير ،در زبان ماکياولي ،من گرگ مي گويم که آنچه او شير مي گويد ما در گرگ مي شناسيم نه
در شير.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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«چشمه سبز آبهاي خوشگوار را ميشناسي .به سرزميني که ابرهاي مسيحايي
اسفند ،از دل کوهستاني سخت ،بهاري جاويد ميروياند برو»!
«کبوتران حرم ،قاصدان خاموش آيات غيبي تشنهاند .روح گرفتار معبد ـ که
در اين قرنهاي تهي ،در اين غربت سرشار ،نداي آشناي عشق را از قلب اين
جاهليت بيگانه ،بر آسمان برداشته است ـ بيتاب است .مناره معبد .اين تنها قامت
آسماني فرياد ،در زمين تنهاست و چشم بر ميلههاي تقدير تو ،اي زنداني تاريخ»!
کوزههاي خالي و غبارگرفته را برگرفتم و به راه افتادم .رفتم تا از سرزمين

چشمههايي که از دل آفتاب سر ميزنند .سپيده صبح نهري از آن سرزمين است.
فلق دهانهاي از آن چشمهها است .سرزميني در آن سوي بامدادان.
رفتم و ،دل لبريز از عشق ،جان تافته از ايمان ،انديشه روشن از حكمت ،تن
گرم از اميد و ...من بيتاب انتظار!...
اسكندر را بر نيمه راه ،افتاده ديدم ،در زير آتش خورشيد از عطش جان داده!
خضر را در بيابان آواره ديدم ،همچنان بينصيب .پيري که ردپاي غمهاي عميق
بر چهره داشت ،محزون و نوميد باز ميگشت و با دستهاي يتيمش نميدانست چه
کند؟ و دخترکي «نه ساله» ،عرقريزان و خسته ،که ميرفت و بازوي ترد و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کوچكش را بر اندام ناتوان پسرعموي پنجاه و شش ساله نابيناي خويش حلقه
بسته بود و او را به سختي با خود ميکشاند .و پير باريكاندامي مسلول را ديدم
که حماقت از سيمايش پيدا بود و گوشهاي ايستاده و رفيق سادهلوحش را ـ که با
کنجكاوي معصومانهاي به لبهاي او خيره مانده بود ـ «با خود نگهداشته» و با
شور و شوقهايي کودکانه ،از آنچه نبود سخناني فريبنده ميگفت و ،به همه
زشتيهاي نيمهراه ،دروغهاي زيبا ميبست و روي از راه به جانبي ديگر داشت و
پيش پاي خويش را نشان ميداد و يكريز از آن حرف ميزد.

ميشد!
و به مرد کوتاه قد و بد قيافهاي رسيدم زشت ،با سري اسلع ،و ريشي دراز و
شكمي برآمده که ،در آن دورها ،بيهدف «قدم ميزد» و گروهي بر او گرد
آمده بودند و به سخنان پيچيده او که معانييي عميق و دلانگيز اما نادرست و
بيثمر داشت ،با ايماني شگفت گوش ميدادند .و مردي را ديدم ،سر و روي
تراشيده و «همچون بوته مرجان» ،جامه زرد پوشيده و در ناف صحرا ،تنهاي تنها،
خاموش خاموش« ،چون قطرهاي بر نيلوفر» ،نشسته و نگاهش را به نوك بينياش
دوخته و فارغ از زمين ،بيگانه با آسمان! هيچ نميانديشد ،هيچ چيز به ياد
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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نميآورد ،هيچكس را نميشناسد و «همچون کرگدن تنها سفر ميکند» و
همچون کوه ،تنها زندگي ميکند و «همچون بلندترين شاخههاي سر درخت،
آزاد است» ،نه کفر و نه اسالم ،نه دنيا و نه دين!
و قبيلهاي را ديدم ،همه خواهران و برادران يكديگر؛ که نشستهاند و از
سرزمين مجهولي که در پس اين افق پنهان است ،سخناني پيچيده ميبافند؛
برخيشان از آنچه نميشناسند قاطعانه سخن ميگويند و سخت باور دارند و
برخيشان از آنچه نميدانند قاطعانه سخن ميگويند و سخت باور ندارند! و

خياالت رنگين ميپرورند و آرزوي رسيدن و شوق ديدن آن بيقرارشان داشته
است و اين «ميدانم کجا»يي را که در آنند از چشمشان انداخته است و از آنجا
که نديدهاند وصفهاي زيبا ميکنند و از آن سرزمين که نرفتهاند ،ارمغانهاي
دلنشين ميسازند و اينجا را بر انگاره خيالي آنجا ميآرايند.
و جمعي را ديدم که نشستهاند و بيقرار ،چشمهاي اشكآلود و شوقزده را به
اين راه ـ که انتهايش در سينه افق مشرق گم ميشود ـ دوختهاند و در انتظارند تا
پيكي از قله بلند سپيدهدم فرود آيد و آنان را با خود ببرد .و جمعي انبوه از
تنهايان ،هر يك سر در پيش افكنده و چشم در خويش فرودوخته و دست در
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دست دل خويش نهاده ،خاموش و آرام و بياضطراب ،بينياز به زمين ،بيانتظار
از آسمان ،با هم ،اما بيهم ،بر راه گام برميدارند ...و ديگران و ديگران ...و بر
گلههاي بيشماري گذشتم که پوزه در زمين فرو برده و خوب و خوش
ميچريدند .روزها بر سر مرداري .اين مرآن را همي کشد مخلب ،و آن مر اين را
همي زند منقار؛ و شبها:
«بر آن خاك ارههاي نرم خفتن،
عزيزم گفتن و جانم شنفتن.
tarikhema.org

از آن تهماندههاي سفره خوردن
و گر آن هم نباشد ،استخواني؛
چه عمر راحتي ،دنياي خوبي؛
چه ارباب عزيز و مهرباني!»...3
اما من« ،همچون قويي که درياچهاش را ترك کرده باشد» ،بر راهي
«بينشانه »3رفتم5؛ راهي که «همچون راه مرغان آسمان ،يافتنش دشوار بود».1

 . 3اميد ،گرگها و سگها
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از کنار اين خيمههاي رنگارنگ ،همه ،بيدرنگ گذشتم و...
«...براي پايان دادن عطش بيقرار،
شنوا ،بيدار ،بيترديد.
بسيار گوش ،پريقين ،با درمه اندك.
چونان کرگدن تنها سفر کردم.
شاخههاي خيزران ،پيچ خورده و در هم رفتهاند،
tarikhema.org

که سودازده زن و فرزندند؛
و من ،همچون شاخههاي باالي درخت که از کجي آزاد است،
چونان کرگدن تنها سفر کردم.
همهجا رها ،تنهاي تنها،
در تالش يافتن دورترين سرزمين،

 animotto. 3در سانسكريت :بي رنگ ،بي علت ،بي براي ،بي شرط
 . 5از رهنته و گو ،کتاب ذمه پده
. 1از سخنان بودا درباره سفر درست بي خانماني
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خطرها را ،بيباك ،به جان خريدار،
چونان کرگدن تنها سفر کردم.
براي من طاعون ،ورم ،درد هست؛
و نيش ،هراس ،و بيماري!
با ديدن اين هراس در زاده کام،
چونان کرگدن تنها سفر کردم.
tarikhema.org

گرما ،سرما ،گرسنگي ،عطش،
تندباد ،سوزش خورشيد ،صف خرمگسان ،ماران:
با چيرگي بر يكي و بر همه اينان،
چونان کرگدن تنها سفر کردم.
چون ژنده پيل تناور ،بر گونه نيلوفر.
که چون دلش هواي خلوتي در گوشه جنگل کند،
از گله کناره ميگيرد،
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چونان کرگدن تنها سفر کردم.
آز رفته ،ريا رفته ،نياز رفته ،رشك رفته،
هوسها و پندارها همه بر باد داده،
با چشماني فروافكنده ،بيدرنگ،
با دلي که نه چرکين شود ،نه بسوزد،
نه خداوند رعيت ،نه عالم شهريار،
tarikhema.org

بازي ،شادي ،و شعفهاي اين جهاني؛
بر همه اينها دست يازيده و روي از همه بر تافته،
زنده از زهر وجودها،
چون شير ،بيباك از زوزهها،
شاه جانوران که فاتحانه ميرود،
رخت و تخت خويش به دور افكنده،
چون باد ،نه در بند دام،
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چون نيلوفر ،بيآاليش آب،
سخن «خويشاوند خورشيد» را به جان شنيده،
چون کرگدن تنها سفر کردم»...3
راه را ميدانستم و سرزمين را ميشناختم؛ راهي که جاي پاي تاريخ بر آن
نبود ،سرزميني که تقدير بر آن دستي نداشت ...نه برق نگاه «گرگ» در آن
دشت ،نه زوزه زشت «روباه» در آن صحرا .شهري بر کرانه هستي ،شسته در زير

خاطرههاي بهشتي؛ فضايي مواج از روح ،سرشار از خيال؛ افقي رنگين از آرزو،
آسماني به رنگ عصمت؛ و چشمهها و چشمهها! که همه از غيب سر ميزنند و
نهري از انهار بهشت را بر سينه پاك آن صحرا روان ميسازند.
کشور پاك معاني بلند« ،فضاي بيوزش» ،آسمان احساسهاي پرشكوه،
سرزمين ايزدان ،فرشتگان ،ماوراء! ماوراء طبيعت و عشقهايش و زيباييهايش و

 . 3شعري بودايي درباره سفر درست ،با اندکي تغيير و تلخيص (بودا ،پاشايي ص )531
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دينهايش و خوشبختيهايش و زندگي کردنهايش و پندارهايش و هر چه در
اين ابتذال انبوه و آلوده و زشت ميگذرد.
«دياري که ،در آن ،کبوتران همه در آفتاب پرواز ميکنند»!
همچون ويراف ،در آغاز معراجش به جهان امشاسپندان ،سرکشيده جام مي و
منگ ،مست از شراب سوگند ،نشئه از عطر سوما ،سيم ،غرقه در امواج ناپيداي
گل صوفي ،بر رفرف زرين بال شوق پريدم و تازيانه يقين بر سرش نواختم و
تندبادها را در پي خود گم کردم و فرفوريوس را در نخستين منزل بگرفتم و شانه

و در چشمه زرين آفتاب فرو رفتم و ميرفتم و ابرهاي خوشخبر اسفندي بر
باالي سرم ،گام به گام من ،پرواز ميکردند و نسيمهاي پيامآور دامن از شوق بر
سر و رويم ميزدند و ميگذشتند و ميتاختم و بادها تندتر ميوزيدند و عطر
گلهاي آن سرزمين تندتر ميرسيدند و زمين پايان مييافت و آسمان فرود ميآمد
و همچون خيال پيش ميتاختم و کلمات از دو سوي سمند برق پيمايم هراسان و
شتابزده ميگريختند و آواي تشنه معبد هر دم مهاجمتر ميرسيد.
ناگهان مرکبم ايستاد؛ در اوج پرواز .بر جا خشك شد! همچون بهرام به
باطالقي در افتادم ،به پهناوري عدم ،از آتش مذاب!
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...آه! باز شب رفت! آري ،صبح شده است! روز وقيح و ستمكار و بيرحم
باز به سراغم آمده است .اما امروز از تمام روزهاي جهان کينهتوزتر و هولناكتر
است .همچون دژخيمي خنجرش را از حمايل فلك بر سرم آخته است .امروز
رسالتي مرگبار دارد.
نه ،اين روز نيست .اينجا زمين و آسمان نيست ،دنياي ديگري است .هوا
سرشار هول ،ابرهاي کينه تندرزن و بارانهاي سيلآسا ابابيل بال ،زمين خوابگاه
مرگ ،کشتزار درد ...و من بر پلي باريكتر از موي و برندهتر از دم تيغ و در زير،

اندام افعييي و شاخهها ماران خوشهدار و برگها عقربهاي جراره کينهور و نهرها
همه زهر و بادها همه بيم و غاشيه سلطان صحرا و مالئك عذاب صفبسته و
گرزها در دست و داغيهاي آتشين در مشت و چشمها آتشريز و دنيايي است!
زمستان در جهنم ،جهنم در زمستان! و من راهب تنهاي معبد آپولون ،بر روي اين
چينتوي لرزان! مرکبم بگريخته و زانوانم ناتوان و همچون «الاوکون» ،افعيهاي
يونانيان و هم خلق اين تروا بر اندامم پيچيده و در اين حريق ،تنها و ...چهها
ميبينم؟ چهها ميکشم؟ بر ساحل زمين ايستادهام و اين قبرستان پير را که دو هزار
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و اند صد فرسنگ در دو هزار و اند صد فرسنگ بر سراسر خاك گسترده است و
ميان من و معبد ،در آغوش مرگ خفته است ،مينگرم.
لوکرس را ميبينم که دو هزار فرسنگ دور از من ،بر آستانه محرابش ايستاده
است و بر جنازه «طاعونزدگان» معصومي که بيجان بر هم افتادهاند ميگريد.
رنج تو را حس ميکنم لوکرس! معبد ما يكي نيست ولي رنج ما يكي است .اما بر
تو رشك ميبرم ،بر تو که ميتواني عصيان کني؛ و بر تلميذ دستپرورد
وفادارت ،کاموي نيكدل پريشان گويت ،چقدر دلم به حالش ميسوزد! در اين

نياسوده .سقف بر سرش آوار ميشود! «بيگانه» از اين سو به آن سو ،آواره ميان
«وطني» که نيست و «تبعيدگاهي» 3که هست! چشمهايم بر او ميگريد اما لبهايم
بر عصيانش ميخندد! چه عصيان رقتبار و مضحكي! مشتهاي غضبناکش را بر
سينه هوا ميکوبد! آنچنان سخت و آشفته ،بر سر کسي که نيست فرياد ميکشد!
چه فريب خوبي! چه نبرد دروغين پرشكوهي!

 . 3آخرين اثرش l’Exil et le Royaume
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بر او غبطه ميخورم و نيز بر دانته پير خياالتي! که با بئاتريس مرده ،در قلب
بهشتي که نيست ،غرق سعادت زندگي ميکند و بر استرنبرگ سادهدل يا
خوشبخت ـ چه ميدانم؟ مگر اين دو يكي نيست؟ ـ که به صومعهاش رسيده
است ،در انتهاي مرز هرچه هست ،به آنجا که «بايد باشد»! و به يونسكوي هنرمند
که ميداند اين دير که در آن چنين گرم و آرام و سرشار زندگي ميکند ،منزلي
بر سر راه است و از آن پس ،راهها و منزلها او را منتظرند .و برژيد مسلول بياميد
که از هر سو ميگريخت ،پس از چند گام به مرگ ميرسيد و توانست راه کوتاه

دروغين آذين بندد و «در عرابه جاليزکار ،بيش از عصر سيسرون زيبايي و شكوه»
ديده گيرد و در سكوت مرگبار آخرين لحظات عمر ،از نغمههاي دلنشين چنگي
که هيچ سرانگشتي نمينوازد ،به پايكوبي و دستافشانيهاي رقتبار برخيزد ،و
بر ويراف که ،به نيروي مي و منگ ،توانست از آنجا که نرفته بود و از آنچه
نديده بود خبرهاي تسليتبخش و شورانگيز آورد و بر حالج که به يقيني سپيد و
آرامشي گرم رسيد و بر کافكا که به يقيني سياه و آرامشي سرد و بر شاندل که به
سحري سبز افسون شد و بر بودا که به شعري زرد دگرگون گشت و بر مهر که
دو بهانه ماندن يافت و بر مهراوه که دل به اسيري بست و بر آنكه شعاري بسش
کرد و بر همه حكيمان ،عارفان و عاشقان که «قباي ژنده خويش را ،در زير سقف
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آسمان اين عالم به «جايي» آويختهاند» و حتي بر آنها که دل به چيزي و چيزکي
خوش دارند و زمين سفره مائدههاي جوعشان است و جويها آبشخور عطششان!
اما من! چه دردآور است از من سخن گفتن!
همچون سايه لرزان پارهابري رهگذر ،بر سينه تافته غربت اين کوير افتادهام و
مينگرم تا در زير اين آسمان ،کسي هست که بار سنگيني را که بر دوشهاي اين
خسته و فرتوت اين کلمات نهادهام و بر پشت زمين روانه کردهام برگيرد؟

در دو پهلويم ،دو فرزندش ،گرگ هار و روباه مكار! بازوهايم را در دهان
گرفتهاند و نيشهاي بيرحم و زهرآگينشان را در آن فرو بردهاند.
اي شما جبريل پيامآور من! و تو اي مريم معصوم ستمديده من!
فريسيان تبهكار و جهودان بنده زر ،بنده قيصر ،تاجي از خار بر سرم نهادهاند و
بر قامت مناره خاموش تو به صليبم کشيدهاند!
چه ميتوانم کرد؟ اين مهاراجه زنجير گِردام نِه ،ديري است که ما را ميان
فرزندانش تقسيم کرده است و من که بر خويشتن شوريدم ،در هجرت خويش ،تا
بدينجا رسيدهام.
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جهان را پشتسر نهادهام؛ تاريخ را به پايان بردهام و اکنون رسيدهام به تودهاي
عظيم ،همچون کوهي ،از حرفهايي که براي نگفتن دارم ،کوهي سنگين که بر
سينه جانم افتاده است و من ،در زير فشار خفقانآور و دهشتناك آن ،احساس
ميکنم که مرگ تا حلقومم باال آمده و راه نفس را بر من بسته است.
اُه! تا کي؟ تا کي؟ تا کي کلمه به کلمه از روي اين کوه بردارم و بردارم تا
تمام شود ،سبك شود .کمي از فشار اين آوار بكاهد؟
چه کوهي است ،وحشي و بيرحم و سنگين ،گويي کوهي از سرب است ،به

و در بند کشيده است .از زير ،به اقيانوسهاي مهيب آتشهاي مذاب قلب زمين
پيوسته است .تالطمهاي خوردکننده آن ـ که بر پوسته نازك و رنجور روح
بيمارم ميکوبد ـ گويي همه آفرينش را به زلزلهاي افكنده است که احساس
ميکنم هماکنون ،سقف آسمانها بر سرم فرو ميريزد و شالق ديوانه تندبادهاي
طوفانخيزي که ،در نخستين شب آشفته خلقت ،خلوت آرام عدم را پريشان کرد
و تودههاي متراکم آتشها را پراکنده ساخت ،بر صورتم بيرحمانه فرود ميآيد،
ميزند .چه دردناك!
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چه باراني است در بيرون اين اطاق! باران؟ ابرهاي همه غمهاي تاريخ ،يكباره
بر سرم باريدن گرفتهاند.
کسي نميداند که در چه دردي و تبي ميسوزم و مينويسم!
کسي چه ميداند که در زير گامهاي اين تقدير کور زميني ،چه چيزها که
قرباني شده است؟ در اين محراب ،اين «اطفال معصوم طاعونزده» را نميشناسند!
منم تنها ساکن حقيقي «اُران» ،شهر طاعون ،که درکشور افسانه ساختهاند!

چه ميگويم؟ گفتن؟ کلمه به کلمه تا کي از روي اين کوهي که تا قلب
آسمانها باال رفته است و من ،سايه پرواز فرشتگان را بر دامنهاش ميبينم ،برگيرم
تا اندکي سبكتر شود ،تا دم زدن...
نه ،نميتوان ،نميتوانم ،طاقت آن که جملهاي را که آغاز ميکنم به سر برم
ندارم .اُه! چه سنگيناند و طوالنياند اين جملهها! هر کدام را آغاز ميکنم گويي
فرسنگها ...نه ،درست دو هزار و اند صد فرسنگ راه سنگالخ سرباال را سينهخيز
بايد طي کنم تا تمام شود و کولهبار سنگين آن معني را که همچنان بر دوش
دارم ،در انتهاي آن بر زمين نهم؛ و من ،که ميداند که تا کجا خستهام؟ ! يك
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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گام نميتوانم برداشت .چه ميداني اي روح گرفتار! که اين ماکياولي پير با من
چه کرده است؟ چه ميدانيد اي کبوتران تشنه! که در سراب اين قرنهاي خلوت
و خشك ،چهها کشيدهام؟! شَمَس در اعماق اين شب پهناور پرهول گم شده
است و زئوس بر جهان چيره است .پرومته را در کوهستان تنهايي قفقاز ،در غربت
سرزمين سكاها ،به زنجير کشيدهاند و کرکس جگرخواره او را ـ به گناه آن آتش
خدايي که به اين زنداني شب و زمستان و خاك بخشيد ـ کيفر ميدهد و ايو
همچنان در زمين آواره است و من با اين هفاييستوس زبون ـ که چشمهايش بر

چه راحت و خوب است حرف زدن وحشيها؛ بچهها ،جمله ندارند ،کلمه
حرف ميزنند؛ يك صوت ،يك هجا ،يك اشاره.
نميتوانم .چه دشوار و طاقتفرسا است کشيدن بار مبتدا و خبر و فعل و فاعل
و آن همه بار و بنههاي ضميمهاش ،آن هم براي گفتن يك حرف! حاال ميفهمم
که «ناله» چيست« ،آه» چيست .اينها جملههاي سنگين و صفهاي طوالني
عبارتهايند که چنين در هم فشردهاند و چه راحت ،چه خوب! دلم ميخواهد
بنالم .جملهسازي را ديگر قادر نيستم .آه که چه نيازي است به ناليدن! راست
ميگفت رزاس« :اي دل من! نميداني که چه لذتي است در ناليدن! چه روشنايي
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و سبكي خوب و آسودهاي در پي دارد! ...حتي خدايان مينالند ...حتي گرگ
صحرا مينالد.3»...
اما ...چه بگويم؟ غرور همه وحشيها ،صحرانشينها ،گرگها ،عقابها،
ربالنوعهاي جنگ و قهرماني ،همه تكبر خدايان ،همه را در حلقوم من
ريختهاند!
نه ،من هرگز نمينالم .قرنها ناليدن بس است .ميخواهم فرياد کنم .اگر
نتوانستم ،سكوت ميکنم .خاموش مردن بهتر از ناليدن است .ناليدن فرزندان

من اکنون رسيدهام به کناره دريايي بيانتها؛ دريايي موجزن از درد؛ دريايي از
آن الهامهاي پاك اهورايي که در اين قرنهاي سكوت جاهلي ،آبشخور هيچ
احساسي نبوده است؛ از آن گوهرهاي گرانبهاي غيبي ،که در اين خلوت تاريخ،
در صدف هيچ «فهميدني» نگنجيدهاند.

. les murmures d’un ange solitaire

3

و نيز استتيك هگل بفرانسه ،ج  ،3ص 15
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و من چگونه اين کوزهها را پر کنم و بدهم بدست توي تشنه ،اي جان
سوخته آپولون! اي که جوي آلوده اين بازار از کنارت ميگذرد! ميدانم تشنهاي
اما ...اما اين دريا را در کوزه نميتوان کرد .توقع داري چند جرعه؟ اما نميتوان،
از اين دريا نميتوان جرعه جرعه آب برداشت .زندگي من همه جرعه جرعه
نقش بر آب شد؛ عمر من ،همه ناله ناله ،بر باد رفت .بيست سال در اين بيحاصلي
گذشت .ديگر بس است .با فرياد يا سكوت؛ يا طغيان يا عطش .راه سومي وجود
ندارد ،اين دريا سراسر يك حرف است ،يك حرف پيوسته! همان حرفي که

جرعهجرعه تو را بياشامم .ميدانم تشنهاي .دلم در عطش سوزان تو ميجوشد.
ميگدازد .چقدر دلم ميخواست بر سر و روي تافته از آتشت ،بر لبهاي شكافته
و کبودت .بر جگر سوخته در عطشت جرعهاي خوشگوار از آبهاي تگرگي و
شفاف بپاشم تا نميري ،تا براي من بماني؛ اي که هواي من شدهاي ،دم زدن در تو
حيات من است ،اما دوست تشنه من ،خويشاوند آفتاب ،اين دريا درياي آبهاي
سرد و شيرين و خوشگوار نيست ،زمهرير است ،اقيانوسي از آتش مذاب ،از
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آتش سيال ،از آن اقيانوسها که در جهنم ميرويند و ميغرند! و من اکنون ،در
کنار اين اقيانوس از حرفها و حرفها و حرفهايي که از آتش غضب خداوند،
همچون آهنهاي تافته ذوب شدهاند و موج ميزنند و آن گوهر يكدانه «کلمه»

3

را در آن افكندهاند ،ايستادهام؛ لهيب سوزنده آن حريقي در من افكنده است که
به وصف نميآيد .اگر بنويسم کلمه ميسوزد؛ اگر بگويم زبان ميسوزد؛
ميترسم بدان بينديشم ،ميترسم خيالم را بدان نزديك کنم ،ميسوزد ،بخار
آتش از سطح پهناور اين دريا ـ که ديوانهوار ميجوشد و ميغرد ـ برميخيزد و
اين ابر آتشهاي مهيبي که دمادم انبوهتر باال ميآيد ،گم شدهام ،غرق شدهام...
چه بگويم؟ از چه بگويم؟...
اي تشنه عزيز من ،ايمان مجروح من! من از چشمهاي معصوم تو ـ که در اين
سراب سوخته ،قرنها است به اميدي بر من و دستهاي لرزان و آواره من خيره
ماندهاند ـ شرم دارم .دلم بر لبهاي چاكخورده و حلقوم نازك و لطيف تو که

 . 3در آغاز هيچ نبود و کلمه بود و آن کلمه خدا بود (تورات) .در مسيحيت  le verbeو در قرآن کلمه اهلل...
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چشم بر راه من باز ماندهاند ميسوزد ،اي حلقوم نالههاي من ،در اين نخلستانهاي
شبگرفته فرياد آسمان ،در سكوت غبارگرفته اين زمين!
عمرم همه در ناليدن ،بر باد رفت و زندگيم ،همه در جرعه نوشيدن بر آب! و
اکنون بر لب بحر فنا منتظرم؛ بتم شكسته ،اسماعيلم ذبح شده ،برج نورم خاموش
و مناره معبدم دود زده ،در اشغال فرزندان قابيل ،در توليت خواهر گرگ! و من
شرمگين و پريشان ،در اين انديشه دردآور که ساعتي ديگر ـ که «آفتاب بر قله
مغرب فرو ميشكند» ،و تو روح دردمند من ،به سراغ من ميآيي تا کوزههايي از

بگيري ـ با چه رويي در را به روي تو بگشايم؟
هماکنون ،صداي پاي تو را در سكوت دردناك و بيقرار دلم ميشنوم که به
سوي زندان سياه من ـ که با ابيالعالء در آن بسر ميبرم ـ پيش ميآيي و من از
شرم و ناتواني خود ميلرزم.
در اينجا که منم ،کسي چه ميداند که «بودن» نيز همچون زيستن طاقتفرسا
است؟!
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افسانه من به پايان رسيده است و احساس ميکنم که اين آخرين منزل است؛
ديگر نه بانگ جرس کارواني ،ديگر نه آواي رحيلي! تنهايي آرامگاه جاويد من
است و درد و سكوت همنشين تنهايي جاوادنه من!
سكوت نوميد و غمرنگ مغرب آرام و سنگين پيش ميآيد و مرا همچون
«سايه آوارهاي در اين کوير» ،در خود محو ميکند و آفرينش باز در اقيانوسي از
شب غرق ميشود و شب چنان بر عالم مينشيند که گويي هيچگاه برنخواهد
خاست؛ گويي هرگز نه ديروزي بوده است و نه فردايي خواهد بود و من،

ويرانههاي نوميد ،قبرستانهاي عزادار و اين شهرهاي آلوده و عفن ،ميگريزم و
لب فرو بسته از ترانه ،لب فرو بسته از ترنم ،سر به اين دشت بياميد مينهم
تا.........پايان گيرم.
دلم بر شما مرغان تشنه من ميسوزد! چگونه بگويم که شما را وعده کردم و
به سراغ سرچشمهاي که در کوهستاني دوردست ،در آن سوي افقهاي مأيوس
زمين از دل سنگ ميجوشد رفتم تا براي شما ـ اي کبوتراني که همه در ظلمت
پرواز کردهايد ـ جرعههاي سرد و گوارايي از آن آب ارمغان آرم اما...
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...اما چه بگويم؟ چگونه بگويم؟ به کوهي آتشفشان رسيدم ،که هوايش از
لهيب بخارهاي غليظ و سوزنده پر بود؛ که زمينش ،دره و دشتش از سيل هولناك
آتشهاي مذابي پوشيده بود؛ که دهانه سرخ و فراخ آتشفشان ،همچون دهان
ديوانهاي خشمگين و بسته در زنجير ،ميجوشيد...
پرستوهاي خونين پر و معصوم من ،من به اين چشمه رسيدم ،اين بود
چشمهسار من.
روح زنداني معبد من ،تشنه قرنهاي بيباران!
tarikhema.org

کوزهها را همچنان خشك و غبارآلوده باز گرداندهام.
شرم دارم که آنها را به تو ـ که در بازگشت بياميد من از اين هجرت ناکام،
به ديدارم خواهي آمد ـ پس دهم.
آن «گوهر شب چراغ بهشتي» را «سنگ سياه» کردهاند.3
دوست دارم کوزهها را همينجا بر اين سنگ زنم ،بشكنم.

 . 3حجراالسود در آغاز دري سپيد بود که آدم از بهشت آورد (اساطير)
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کوزهاي را پر از اشك کردهام و کوزهاي را پر از خون .اين دو را نگاه
ميدارم.
همچون «قطرهاي بر نيلوفر» ،شبنمي افتاده به چنگ شب حيات ،آرام و
بينشان ،در آرزوي سر زدن آفتاب مرگ ،نشستهام و چشمهاي خاموشم را به
لبهاي کبود مشرق دوختهام...
پرستوهاي بيبهار من ،قاصدكهاي آواره در باد ،باز گرديد!
tarikhema.org

و تو ،تشنه مجروح و عزيز من!
چشمهايت را به من مدوز ،ببند ،من از ديدن آنها رنج ميبرم.
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در اسفند سال  14دانشجويان تاريخ به عنوان سفر علمي به عراق رفتند و من
نيز ابتدا عازم بودم اما در آخرين لحظات ،ناگهان « قسمت» نشد! .چون نوروز را
در سفر بودند و آنجا جشن مي گرفتند ،اين نوشته را به در خواست همكاران

***
سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است .نوروز يك جشن ملي است ،جشن
ملي را همه مي شناسند که چيست ،نوروز هر ساله برپا مي شود و هر ساله از آن
سخن مي رود .بسيار گفته اند و بسيار شنيده ايد؛ پس به تكرار نيازي نيست؟ چرا،
هست .مگر نوروز را خود مكرر نمي کنيد؟ پس سخن از نوروز را نيز مكرر
بشنويد .در علم و و ادب تكرار مالل آور است و بيهوده؛ « عقل» تكرار را نمي
پسندد؛ اما «احساس» تكرار را دوست دارد ،طبيعت تكرار را دوست دارد ،جامعه
به تكرار نيازمند است  .طبيعت را از تكرار ساخته اند؛ جامعه با تكرار نيرومند مي

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

316

tarikhema.org

گرامي  ،بر سر راه ،نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند .و اينك به ياد آن «حادثه»

PDF.tarikhema.org

نوروز

شود ،3احساس با تكرار جان مي گيرد 5و نوروز داستان زيبايي است که در آن
،طبيعت ،احساس و جامعه هر سه دست اندرکارند.
نوروز که قرن هاي دراز است بر همه جشن هاي جهان فخر مي فروشد ،از آن
رو «هست» که اين قرارداد مصنوعي اجتماعي و يايك جشن تحميلي سياسي
نيست .جشن جهان است و روز شادماني زمين  ،آسمان و آفتاب ،و جوش شكفتن
ها و شور زادن ها و سرشار از هيجان هر «آغاز».
جشن هاي ديگران ،غالباً انسان ها را از کارگاه ها ،مزرعه ها ،دشت و صحرا،

بسته جمع مي کند :کافه ها ،کاباره ها ،زير زميني ها ،سالن ها ،خانه ها  ...در
فضايي گرم از نفت ،روشن از چراغ ،لرزان از دود ،زيبا از رنگ و آراسته از گل
هاي کاغذي ،مقوايي ،مومي ،بوي کندر و عطر و  ...اما نوروز دست مردم را مي
گيرد و از زير سقف ها ،درهاي بسته ،فضاهاي خفه ،الي ديوارهاي بلند و
نزديك شهرها و خانه ها ،به دامن آزاد و بيكرانه طبيعت مي کشاند :گرم از بهار،

 . 3سنت از اين مقوله است.
 . 5تفتازاني در باب تكرار مي گويد که از معايب سخن است اال در ذکر محبوب ،که نه تنها جايز است ،که
تكرار نام و ياد او ،به سخن فضيلت مي دهد .مطول
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روشن از آفتاب ،لرزان از هيجان آفرينش و آفريدن ،زيبا از هنرمندي باد و باران،
آراسته با شكوفه ،جوانه ،سبزه و معطر از «:بوي باران ،بوي پونه ،بوي خاك،
شاخههاي شسته ،باران خورده ،پاك»...
نوروز تجديد خاطره بزرگي است :خاطره خويشاوندي انسان با طبيعت .هر
سال،اين فرزند فراموشكار که ،سرگرم کارهاي مصنوعي و ساخته هاي پيچيده
خود ،مادر خويش را از ياد مي برد ،با يادآوري هاي وسوسه آميز نوروز ،به دامن
وي باز مي گردد و با او ،اين بازگشت و تجديد ديدار را جشن مي گيرد .فرزند،

شكفد ،اشك شوق مي بارد ،فريادهاي شادي مي کشد ،جوان مي شود ،حيات
دوباره مي گيرد .با ديدار يوسفش بينا و بيدار مي شود.
تمدن مصنوعي ما هر چه پيچيده تر و سنگين تر مي گردد ،نياز به بازگشت و
باز شناخت طبيعت را در انسان حياتي تر مي کند و بدين گونه است که نوروز ،بر
خالف سنت ها که پير مي شوند و فرسوده و گاه بيهوده ،رو به توانايي مي رود و
در هر حال ،آينده اي جوان تر و درخشان تر دارد ،چه ،نوروز را ه سومي است
که جنگ ديرينه اي را که از روزگار الئوتزو و کنفسيوس تا زمان روسو و ولتر
درگير است به آشتي مي کشاند .
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نوروز تنها فرصتي براي آسايش ،تفريح و خوشگذراني نيست؛ نياز ضروري
جامعه ،خوراك حياتي يك ملت نيز هست .دنيايي که بر تغييرو تحول ،گسيختن
و زايل شدن ؛ در هم ريختن و از دست رفتن بنا شده است ،جايي که در آن
،آنچه ثابت است و همواره اليتغير و هميشه پايدار ،تنها تغيير است و ناپايداري،
چه چيز مي تواند ملتي را ،جامعه اي را ،در برابر ارابه بي رحم زمان  -که بر همه
چيز مي گذرد و له مي کند و مي رود ،هر پايه اي را مي شكند و هر شيرازه اي را
مي گسلد -از زوال مصون دارد؟

هاي متوالي بسيار است ،اما زمان ،اين تيغ بي رحم ،پيوند نسل ها را قطع مي کند،
ميان ما و گذشتگانمان -آنها که روح جامعه ما و ملت ما را ساخته اند ،دره
هولناك تاريخ حفر شده است؛ قرن هاي تهي ما را از آنان جدا ساخته اند ؛ تنها
سنت ها هستند که پنهان از چشم جالد زمان ،ما را از اين دره هولناك گذر مي
دهند و با گذشتگانمان و با گذشته هايمان آشنا مي سازند .در چهره مقدس اين
سنت هاست که ما حضور آنان را در زمان خويش ،کنارخويش و در«خود
خويش» ،احساس مي کنيم ،حضور خود را در ميان آنان مي بينيم و جشن نوروز
يكي از استوارترين و زيباترين سنت هاست .
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در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا مي داريم ،گويي خود را در همه
نورزهايي که هر ساله در اين سرزمين بر پا مي کرده اند ،حاضر مي يابيم و در اين
حال ،صحنه هاي تاريك و روشن و صفحات سياه و سفيد تاريخ ملت کهن ما در
برابر ديدگانمان ورق مي خورد ،رژه مي رود .ايمان به اينكه نوروز را ملت ما هر
ساله در اين سرزمين بر پا مي داشته است ،اين انديشه هاي پر هيجان را در مغز
مان بيدار مي کند که :آري ،هر ساله؛ حتي همان سالي که اسكندر چهره اين
خاك را به خون ملت ما رنگين کرده بود ،در کنار شعله هاي مهيبي که از تخت

جدي تر و با ايمان بيشتري بر پا مي کردند  ،آري  ،هر ساله ! حتي همان سال که
سر بازان قتيبه بر کناره جيحون سرخ رنگ ،خيمه بر افراشته بودند و مهلب
خراسان را پياپي قتل عام مي کرد ،در آرامش غمگين شهرهاي مجروح و در
کنار آتشكده هاي سرد و خاموش ،نوروز را گرم و پر شور جشن مي گرفتند .
تاريخ از مردي در سيستان خبر مي دهد که در آن هنگام که عرب سراسر اين
سرزمين را در زير شمشير خليفه جاهلي آرام کرده بود ،از قتل عام شهرها و
ويراني خانه ها و آوارگي سپاهيان مي گفت و مردم را مي گرياند و سپس ،چنگ
خويش را بر مي گرفت و مي گفت« :اباتيمار ؛ اندکي شادي بايد » نوروز در اين
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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سال ها و در همه سال هاي همانندش؛ شادي يي اين چنين بوده است ،عياشي و
«بي خودي» نبوده است .اعالم ماندن و ادامه داشتن و بودن اين ملت بوده و نشانه
پيوند با گذشته اي که زمان و حوادث ويران کننده زمان همواره در گسستن آن
مي کوشيده است .نوروز همه وقت عزيز بوده است؛ در چشم مغان ،در چشم
موبدان ،در چشم مسلمانان و در چشم شيعيان مسلمان .همه نوروز را عزيز شمرده
اند و با زبان خويش ،از آن سخن گفته اند .حتي فيلسوفان و دانشمندان که گفته
اند« :نوروز روز نخستين آفرينش است که اورمزد دست به خلقت جهان زد و

رواست که نخستين روز فروردين را اهورمزد نام داده اند و ششمين روز را
مقدس شمرده اند ».چه افسانه زيبايي؛ زيباتر از واقعيت! راستي مگر هر کسي
احساس نمي کند که نخستين روز بهار ،گويي نخستين روز آفرينش است .اگر
روزي خدا جهان را آغاز کرده است .مسلماً آن روز ،اين نوروز بوده است .مسلماً
بهار نخستين فصل و فروردين نخستين ماه و نوروز نخستين روز آفرينش است.
هرگز خدا جهان را و طبيعت را با پاييز يا زمستان يا تابستان آغاز نكرده است.
مسلماً اولين روز بهار ،سبزه ها روييدن آغاز کرده اند و رودها رفتن و شكوفه ها
سر زدن و جوانه ها شكفتن ،يعني نوروز
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بي شك ،روح در اين فصل زاده است و عشق در اين روز سر زده است و
نخستين بار ،آفتاب در نخستين نوروز طلوع کرده است و زمان با وي آغاز شده
است .اسالم که همه رنگ هاي قوميت را زدود و سنت ها را دگرگون کرد،
نوروز را جالي بيشتر داد ،شيرازه بست و آن را با پشتوانه اي استوار ،از خطر زوال
در دوران مسلماني ايرانيان ،مصون داشت .انتخاب علي به خالفت و نيز انتخاب
علي به وصايت ،در غديرخم ،هر دو در اين هنگام بوده است و چه تصادف
شگفتي !آن همه خلوص و ايمان و عشقي که ايرانيان در اسالم به علي و حكومت

گرفت؛ سنت ملي و نژادي ،با ايمان مذهبي و عشق نيرومند تازه اي که در دل
هاي مردم اين سرزمين بر پا شده بود پيوند خورد و محكم گشت ،مقدس شد و
در دوران صفويه ،رسماً يك شعار شيعي گرديد ،مملو از اخالص و ايمان و
همراه با دعاها و اوراد ويژه خويش ،آنچنان که يك سال نوروز و عاشورا در
يك روز افتاد و پادشاه صفوي ،آن روز را عاشورا گرفت و روز بعد را نوروز !
نوروز  -اين پيري که غبار قرن هاي بسيار بر چهره اش نشسته است -در طول
تاريخ کهن خويش ،روزگاري در کنار مغان ،اوراد مهر پرستان را خطاب به
خويش مي شنيده؛ است پس از آن ،در کنار آتشكده هاي زرتشتي ،سرود مقدس
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

314

tarikhema.org

علي داشتند پشتوانه نوروز شد .نوروز که با جان مليت زنده بود ،روح مذهب نيز

PDF.tarikhema.org

نوروز

موبدان و زمزمه اوستا و سروش اهورامزدا را به گوشش مي خوانده اند؛ از آن
پس ،با آيات قرآن و زبان اهلل از او تجليل مي کرده اند و اکنون ،عالوه بر آن ،با
نماز و دعاي تشيع و عشق به حقيقت علي و حكومت علي ،او را جان مي بخشند
و در همه اين چهره هاي گوناگونش اين پير روزگار آلود ،که در همه قرن ها و با
همه نسل ها و همه اجداد ما -از اکنون تا روزگار افسانه اي جمشيد باستاني-
زيسته است و با همه مان بوده است  ،رسالت بزرگ خويش را همه وقت ،با
قدرت و عشق و وفاداري و صميميت انجام داده است و آن ،زدودن رنگ

مردم اين سرزمين بالخيز با روح شاد و جانبخش طبيعت و  ،عظيم تر از همه پيوند
دادن نسل هاي متوالي اين قوم -که بر سر چهار راه حوادث تاريخ نشسته و
همواره تيغ جالدان و غارتگران و سازندگان کله منارها بند بندش را از هم مي
گسسته است و نيز پيمان يگانگي بستن ميان همه دل هاي خويشاوندي که ديوار
عبوس و بيگانه دوران ها در ميانه شان حال مي گشته و دره عميق فراموشي
ميانشان جدايي مي افكنده است .
و ما در اين لحظه،در اين نخستين لحظات آغاز آفرينش،نخستين روز خلقت،
روز اورمزد ،آتش اهورايي نوروز را باز بر مي افروزيم و درعمق وجدان خويش،
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به پايمردي خيال ،از صحراهاي سياه و مرگ زده قرون تهي مي گذريم و در همه
نوروزهايي که در زير آسمان پاك و آفتاب روشن سرزمين ما بر پا مي شده
است،با هم زنان و مرداني که خون آنان در رگ هايمان مي دود و روح آنان در
دل هايمان مي زند شرکت مي کنيم و بدين گونه«،بودن خويش»،را به عنوان يك
ملت در تند باد ريشه برانداز زمان ها و آشوب گسيختن ها و دگرگون شدن ها
خلود مي بخشيم و،در هجوم اين قرن دشمن کامي که ما را با خود بيگانه ساخته
و«خالي از خويش»برده رام و طعمه زدوده از«شخصيت» اين غرب غارتگر کرده

با آنان پيمان وفا مي بنديم«امانت عشق»را از آنان به وديعه مي گيريم که«هرگز
نميريم» و «دوام راستين»خويش را به نام ملتي که در اين صحراي عظيم بشري،
ريشه در عمق فرهنگي سرشار از غني و قداست و جالل دارد و بر پايه اصالت
خويش،در رهگذر تاريخ ايستاده است بر «صحيفه عالم» ثبت کنيم.
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امروز و امشب را دستم به قلم نميرود ،پنجههايم به حال خود نيستند ،به
فرمان من نيستند ،بيهوده ميکوشم آرامشان کنم ،رامشان کنم ،يكباره چنان
غافلگير شدهاند که هنوز گيجند ،هنوز گيجم! نميتوانم ساعتها خودم را پشت

خيالم چرخ ميزنند ،شنا ميکنند و به رقص آمدهاند که هيچكدام دُم به دست
نميدهند .گريبان هيچكدام از صبح تا حال که باز شش صبح فردا است به چنگم
نيامده است ،خيلي تقال کردهام و نشده است ،از ديروز صبح که پرهيبي از خواب
بيدارم کرد هنوز زمام خويش را به دست نگرفتهام .حاال ميفهمم چرا شمس
تبريزي عمري بيتابي ميکرد و يك جمله حرف نتوانست بزند ،يك بيت شعر
نتوانست بسرايد .نميشود ،براي نوشتن و گفتن و سرودن بايد در سطح مولوي
ماند ،اگر به مرز شمس تبريزي قدم گذاشتي ديگر در اختيار خود نيستي ،آنجا
جاي رقصيدنهاي رقتبار است و دستافشانيهاي دردناك و مستانه ،جاي
نشستن و گفتن نيست.
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و من اکنون به نقطهاي در خيالم خيره شدهام و چشمانم ،همچون چشمان يك
ديوانه خاموش ،در بهتي مرموز ،از ديدن باز مانده و از حرکت باز ايستاده و پلك
زدن را از ياد برده است.
تا حال حرف زدن زبان را ميشنيدم ،حرف زدن قلم را ميخواندم ،حرف
زدن انديشيدن را ،حرف زدن خيال را و حرف زدن تپشهاي دل را ،حرف زدن
بيتابيهاي دردناك روح را ،حرف زدن نبض را در آن هنگام که صدايش از
خشم در شقيقهها ميکوبد و نيز حرف زدن سكوت را ميفهميدم ،ببين که چند

زباني بايد زد ،من ميدانم که هر يك از اين زبانها براي گفتن چه حرفهايي
است .حرفهايي است که بايد زد ،با زبان گوشتي نصب شده در دهان ،و
حرفهايي که بايد زد اما نه به کسي ،حرفهاي بيمخاطب ،و حرفهايي که
بايد به کسي زد اما نبايد بشنود .اشتباه نكنيد ،اين غير از حرفهايي است که از
کسي ميزنيم و نميخواهيم که بشنود ،نه ،اين که چيزي نيست ،از اين گونه
بسيار است و بسيار کمبها و همه از آن گونه دارند؛ سخن از حرفهايي است به
کسي ،به مخاطبي ،حرفهايي که جز با او نميتوان گفت ،جز با او نبايد گفت،
اما او نبايد بداند ،نبايد بشنود ،حرفهاي عالي و زيبا و خوب اينها است،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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حرفهايي که مخاطب نيز نامحرم است! اين چگونه حرفهايي است؟ اين
چگونه مخاطبي است؟
به سئوال اول نميتوانم جواب دهم ،معذورم داريد ،دومي را جواب ميدهم:
آدمها بر چهار گونهاند؛ يعني بر هزار گونهاند اما همه تقسيمبنديها که بكار ما
نميآيد؛ ما با همين چهار جور آدم سر و کار داريم:
 3ـ آدمهايي که سردرشان بلند و پرابهت است و چشمگير ،گويي سر در
قصري است ،بيننده را ميگيرد ،چشمش را پر ميکند و روحش را تسخير

احتياط ،آهسته آهسته در بزرگ و سنگين آن را ميگشايد ،با چه سختي!؟ با چه
دشواري؟ ! و چه زوري بايد زد! چه ترسي بايد خورد! چقدر چرخاندن اين در
بزرگ ،که به دروازه شهري و يا در قلعهاي و حصاري ميماند خستگي ميآورد!
چقدر بايد زور زد تا بر روي پايههاي ضخيم و استوارش اندکي بلغزد ،در را
نيمهباز ميکند ،دروازه! در سنگين و پرابهت و بزرگ اين دژ نظامي ،اين سر در
بلند ،که هر وقت نگاهش ميکني کاله از سرت ميافتد ،تمام باز نميشود ،کار
سادهاي نيست ،نيمهباز ميشود؛ چه صدايي ميکند ،چه سر و صدايي! قريچ،
قريچ ،قريچست! در نيمهباز ميشود! و بيننده که در برابر عظمت اين سردر ،خود
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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را از حقارت ،يك گربه کوچك احساس ميکند که از الي در ،از زير در ،بايد
به درون بخزد ،پا به داخل اين الموت ميگذارد ،چه ميبيند؟ يك صحن حياط
نقلي موزاييكي  43متر مربع! با چند متري هم که قطر ديوارها اشغال کرده است؛
يعني 15سانتيمتر براي هر ديواري بايد حساب کرد و از اين 43متر کاست .چهار
قدم و خوردهاي که برميداري ،ديوار مقابل يقهات را ميگيرد که :کجا؟ تمام
شد ،تمام ،همين بود! چي تمام شد؟ فضاي اين بنا تمام شد ،صحن همين بود .اِه!
سر در به ارتفاع هشت متر و صحن به طول چهار متر و بيست و شش سانتيمتر؟؟

موزاييك ،وسطش حوضِ کاشي و دو طرفش ،به اندازه غيبت شش تا آجر
موزاييك :باغچه! و سه چهار تا گلدان شمعدانيِ در زرورق گرفته و ديوارهاي
يك تيغه آجري به ارتفاع  3/35سانت و ...همين! اين چه جور صحن بنايي است؟
! زمينهاي اينجا که قيمت ندارد ،مفت است ،پس چرا اين همه کوچك؟!
مشخصترين ساختمان جدي و برجسته و معظم و پرجالل و ضروري و مفيد
و مهم و چشمگير توي اين صحن در آن گوشه حياط چيست؟ ـ مگر نميداني
چيست؟ ـ نه ،نميدانم ،ـ اي بدجنس! خودت ميداني ،ميخواهي اذيت کني ،ـ نه
نميدانم ،چيست؟ ـ مگر از بوي گندش نميفهمي که چيست؟ ـ ها ...چرا،
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فهميدم ،اَح ،درش را ببنديد!! ـ درش را بستهاند ـ پس چرا باز هم...؟ ـ خوب
ديگر ،هواکش برايش نگذاشتهاند! ـ نه ،اين کار هواکش نيست .خوب کردهاند
که هواکش نگذاشتهاند ،البد يك چيزي فهميدهاند که اگر هواکش ميگذاشتند
که همه هوا را...
 5ـ بعضيها برعكسند؛ سر در متواضع و خودماني و ساده باغي را دارند ،يك
لنگ در چوبي بيرنگ و ارزان قيمت و بينقش و نگار ،که دست هر کسي به
سردرش ميرسد .اغلب باز هم هست؛ قفلي و کليدي و درباني ندارد .با يك

جوي آبي که همواره ميگذرد و در وسط ،درخت کهنسال و پرشاخ و برگي و
پايش يك تكه زمين خاکي که علفها و خارهايش را جمع کردهاند و آبپاشي
و جارويي کردهاند ،براي اينكه اگر کسي يا کساني بخواهند در سايه بنشينند يا
بخوابند ،يا عصرانه چايي بخورند و گپي بزنند .موزاييكسازي و چمنبازي و
فواره بچگانه بيمزهاي که به آب لوله وصل است و چهار وجب جستن ميکند و
تمام خانه را خيس ميکند و بعد هم بايد زود ببندند که هم خانمها و آقايان
اطوکشيده و بزك کرده را تر نكند و هم آب خيلي مصرف نشود! از اين
قرطيبازيهاي لوس و اطواري خبري نيست .جوي آبي است که شترك ميزند
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و سرشار از قدرت و وقار و سخاوت ميگذرد و درختي که برگ و بارش
خورشيد را در پيچ و خمهاي شگفتش آواره و سر در گم کرده است و زيرش
ميداني از خاكهاي نرم و پاکي که ،در زير نم آبي که بر آن پاشيدهاند،
زمزمهاي دلانگيز ميکند و بوي خاكِ آبزده را در فضا منتشر ميسازد.
در پيرامون اين ميدانگاه ،راههاي پرپيچ و خم بسياري است که از زير انبوه
درختان و گلهاي وحشييي که آزادانه سر بهم دادهاند و از هر سو دست در
گريبان يكديگر بردهاند ،ميگذرند و به درون باغ ميروند؛ هر يك از اين راهها،

هنوز اين راه را به پايان نبرده ـ حسرت و کنجكاوي گذر کردن از راهي ديگر و
رسيدن به گوشهاي ديگر از باغ در دلش چنان قوت ميگيرد که او را از ادامه
راهش باز ميدارد و به راهي ديگر ميکشاند و باز در اينجا ،هنوز چندگامي
نرفته که چشم به راهي ديگر ميدوزد و خود را به گوشه ديگر ميرساند و ،در
اين دويدن از گوشهاي به گوشهاي و رفتن از راهي به راهي و پريدن از اين سو به
آن سو است که ناگهان احساس ميکند که :در باغ گم شده است؛ نميداند
کجاي باغ است؟ نميداند از چه راه برگردد؟ نميداند در ورودي باغ کجا است؟
نميداند از کجا وارد شد؟ نميداند انتهاي باغ کجا است؟ نميداند از چه راه به
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آخر باغ ميرسد؟ نميداند کي تماشاي باغ پايان ميگيرد و ديدنيهاي باغ را
همه خواهد ديد؟ نميداند چه بايد بكند که سراسر اين باغ را ببيند؟ بشناسد؟
نميداند ديوارهاي باغ کجاها است؟  ...کمکم سراسيمه ميشود ،اينجا است که
ابهت و پيچيدگي بنا بر روحش ميافتد و او را به حيرت ميکشاند! هرچه پيشتر
ميرود و بيشتر ميگردد ،بيشتر اين انديشه در مغزش قوت ميگيرد که :مثل اينكه
عمر پايان ميگيرد و ديدن همه ديدنيهاي اين باغ پايان نميگيرد ،مثل اينكه اين
راههاي پرپيچ و خم بيانتها است ،مثل اينكه اين راهها را هرچه بيشتر و پيشتر

رسيد» ،مثل اينكه اين باغ اصالً «ديوار» ندارد ،مثل اينكه از خالل شاخ و برگهاي
درهم افتاده درختان گوناگون ،آنچه در آن دور ،به چشم ميآيد ديوار نيست،
اشتباه ميکنيم ،هرچه جلوتر ميرويم عقبتر ميرود ،هرچه نزديكتر ميشويم،
دورتر ميشود!؟ خدايا! کجا است اينجا؟ من گم شدم ،خودم را اينجا گم
کردهام ،مثل اينكه هرگز راهي براي خروج نيست؛ از کدام راه آمدم؟ معلوم
نيست ،راه خانهام را از ياد بردهام ،خانهام را هم از ياد بردهام .من مثل اينكه بايد
هميشه همينجا باشم ،همينجا بگردم و سياحت کنم ،مثل اينكه از اول همينجا
بودهام ،مثل اينكه همينجا به دنيا آمدهام ،مثل اينكه سابق ،خيلي پيش از اين ـ که
يادم نيست ـ من اينجا زندگي ميکردهام ،بعد مرا بردند توي ده و آن خانه
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کوچك و گلي و گرفته ...دارد يك چيزهايي يادم ميآيد ،من اينجا غرق شدهام،
اما بيهوده براي بازگشت تالش هم نميکنم ،همينجا هستم...
 1ـ (اين را به اشارهاي رد ميشوم ،براي آنها که احتياج به توضيح ندارند):
سوم ،آدمهايي که وقتي حضور دارند بيشتر «هستند» تا وقتي که غايباند .وقتي
که غايباند اصالً نيستند ،يا برعكس ،فقط وقتي هستند حضور دارند و وقتي که
نيستند غايباند ،البته عدهاي هم هستند که وقتي که هم حضور دارند نيستند .اما
اينها بدرد تقسيمبندي هم نميخورند! گرچه در شمار زيادند و چهرههاي
tarikhema.org

درخشاني هم از اساتيد و رجال و اعاظم در ميانشان کم نيست بلكه بسيار است.
 1ـ و آدمهايي که وقتي «غايباند بيشتر «هستند» تا وقتي که حاضرند!
بهبه! چه آدمهاي بزرگ و خوبي! انسانهاي خيلي باالتر از «متوسط» ،چقدر
اينها غنيمتاند! چقدر زندگي به بودن اين جور آدمها نيازمند است ،يك نياز
حياتي! چه ميگويم؟ اينها معني زندگياند ،روحِ «بودنِ» مايند.
يك بار ديگر بگويم کيف کنيد:
«آدمهايي که وقتي غايباند بيشتر «هستند» از وقتي که حضور دارند! ».
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و اينهايند آدمهايي که گاه مخاطب حرفهايي قرار ميگيرند که نبايد خود
بشنوند .با اين آدمها است که ما هميشه در گفتگوييم ،هميشه با اينها است که
حرفهاي خوبمان را ميزنيم ،حتي حرفهايي را که دوست نداريم بشنوند ،به
همينها است که هميشه نامههايي مينويسيم که هيچگاه نميفرستيم.
حرفهاي اصيل ،حرفهايي نيستند که براي «شنيدن» زده ميشوند.
حرفهايي هستند که براي «زدن» زده ميشوند .نوشتههاي اصيل نوشتههايي
نيستند که براي خواندن نوشته ميشوند ،نوشتههايياند که براي «نوشتن» نوشته

آدمهايند و همين حرفها و همين نامهها است که گاه از مرز همين آدمها ،همين
مخاطبهاي خاص خويش ميگذرند و با اينان نامحرم ميشوند .نامحرم گفتم ،نه
بيگانه ،با هم خيلي فرق دارند« .در اين حال حرفها چنان عريان ميشوند که از
ظاهر شدن در برابر چشمهاي مخاطب خود شرم ميکنند»...
دارم گرم ميشوم و کلمات رامتر ميشوند ...اگر بگذارند! خفه شدم! مگر
ميگذارند حتي توي اطاقت تنها باشي ،با خودت باشي؟ چه مصيبتي است
زندگي در جامعهاي وحشي! حتي گريختن ممكن نيست .تنهايي نيز به همان
اندازه دشوار شده است که مردمزدگي! اوه که چه تنهايي شلوغي! چه سكوت
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پردردسري! لحظات نوشتن تنها لحظات صميمي و خوب عمر من است .زندگي
ميکنم تا بنويسم .خدا نيز گويي از اين کار لذت ميبرد ،بدان ارج مينهد.به
مرکب و قلم و به «هرچه مينويسند» سوگند ميخورد .راست ميگويد
همينگوي« :هرگاه ساعتي را با ديگران ميگذرانم ،و با معاشرتهاي بيثمري که
تنهاييام را ميگيرند از نوشتن باز ميمانم ،احساس گناه ميکنم» .دريغ از آن
لحظاتي که جز با کلمه بگذرد! اما ...نميگذارند!...
داشتم حرف ميزدم ،از انواع زبانها ،انواع حرفها ،انواع آدمها ،صحبت از

ميشناسيد؟ اصالً چنين آدمهايي هستند؟ خيلي هستند؟ من که يك نفر را بيشتر
سراغ ندارم ،در همه جهان يك نفر! همان تصوير! تصوير همان خويشاوند آشنا و
همنژاد و محرمي که در قاب جانم ،چارچوب «هستن»ام ،بر ديواره حرم ضميرم
آويختهام .تصوير کيست؟ تصوير «او»! او که ،پيش از اين ،با هم زندگي
ميکرديم و بعد آن طوفان شگفت برخاست و آشيانمان بر باد رفت و هم را گم
کرديم و من به جستجوي او به اينجا آمدم ،به زير اين سقف بيگانه! ميدانم که او
هم بيقرار يافتن من است ،اما جستجوي يك عمر ثمري نداشته است .انتظار
بيحاصل است .اما گاهگاه سايهاش بر روح من ميافتد و محو ميشود .گاه از
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عمق وجدانم سر بر ميدارد و با من حرف ميزند و قصه آن ايام را ،قصه آن ديار
را با هم حكايت ميکنيم ،در اين کوير تشنه ،هر نغمهاي ،هر رنگي ،هر جلوه
مرموز زيبايي ،براي دل من« ،بانگ آبي است»« ...آب کم جو! تشنگي آور به
دست»!
...هي ،هي؛ چرا چنين ميشود؟ ! هي افسار حرفها از دستم ميگريزد ،همه
چيز به رقص آمده،کلمات همه مست شدهاند ،جملهها همه پا به فرار ،قلم چه
سراسيمه از هر سو بهدنبالشان ميدود و دست خالي بر ميگردد و من ،کسي

ميبينم که در آسمانها ،بر باالي قلههاي بلند کوهها ،در حاشيه دور افقها ،پرواز
ميکنم ،نه ،به پرواز آمدهام .نسيمي مرموز مرا چون پر کاهي به رقص آورده
است .درست ميبينم .اينجايم ،کنار بخاري ،اما اين يك باقيماندهاي است .خودم
را ميبينم که در سينه فضا چرخ ميخورم ،به گرداب مجهولي در افتادهام.
هم اکنون ،تجريد از خويشتن را که عرفا ميگويند ،حس ميکنم .آن را
تجربه ميکنم ،و اکنون اين «باقيمانده» ،اين «تفاله» خودم ،چگونه ميتواند
بنويسد؟ حرف بزند؟ توقع بيهودهاي دارم ،بيهوده دارم اصرار ميکنم ،فشار
ميآورم .بروم کمي روزنامه ورق بزنم.
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...چه روزنامههاي خوبي! بيخودي آن همه از اينها بيزار بودم ،مسخره
ميکردم ،چقدر احتياج دارم به خواندن ،خواندن چيزهايي که به فكر کردن و
فهميدن و دقت کردن نيازي نداشته باشد .خواندني مثل قدم زدن ،مثل بشكن
زدن ،مثل ورجي ورجي کردنهاي بچگانه ،سبك و آزاد و راحت ،از سر شور و
شوق و بيخويشي!
چه روزنامههاي رنگيني! هر کدام بيست سي صفحه! شماره مخصوص عيد.
ها! مثل اينكه عيد است! عيد نوروز است .خوب ،ببينم چه نوشته؟

جلوس اينجانب و بانو روز ...ما دانشگاهيان از دوستان و آشنايان ...باشگاه...
منزل!...
باركاهلل؛ خوشا به حالشان! چه خاطرهاي جمعي ،چه دلهاي خوشي! چقدر
به اينها خوش ميگذرد! اما من هرگز به آنها حسد نميورزم ،چه خوب که
اينجور خوشند! من دلم نميخواهد چنين باشم ،نميخواهم آنها هم حال و روز
مرا داشته باشند؛ آنها را خدا براي همان خوشيها ساخته است .اگر آنها هم
گرفتار درد من شوند ،من گرفتار آنها ميشوم و اين درد بدتري است .اگر آنها
هم بيايند ،من اقليم مستقل و پرشكوه و مغرورم را از دست ميدهم .دلم
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ميخواهد ،در اين آسمان بلند و باز ،خودم تنها بپرم؛ ميترسم مرغ ديگري هم،
از اين مرغان تخمي و گوشتي و خانگي ،از روي خاك ،از سر درخت و لب بام
و کنار حوض آب و باغچه حياط ،به پرواز درآيد و سينه صاف و يكدست اين
آسمان را لكهدار سازد! تنهاييام را در اين فضاي خلوت آسمانهاي پاك خراب
کند .اين جزيره را که در طي يك عمر راه ،يافتهام شهري کنند پر از خودهاشان!
بازار و دکان و آخوند و آجان و متجدد و روشنفكر و امل و حاجي و دکتر و
استاد و سرکار و دالل و

هُــــوُ!

بروم سر حرفم .صحبت از انواع حرفها و زبانها و آدمها بود .يعني
مخاطبها؛ و حرفهايي که مخاطب ندارند و مخاطبش هم منحصر...
راستي قرار بود روزنامهها را تماشا کنم ،سياحت کنم...
هيچي ندارد .همهاش حرفهاي قالبي و رسمي و اداري و تكراري و بيمعني
و متعفن! متعفن؟ نه ،حتي بوي عفونت هم ندارد؛ اصالً بو ندارد؛ درست مثل
هيچي است؛ کلمات درست ذرات پالستيكياند که کيلويي ميفروشند براي
متكا و تشك .رنگ دارند ،رنگارنگ ،اما بو؟ خاصيت؟ مزه؟ وزن؟
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شايد در صفحه ادبيات و شعرش خبري باشد .تصادفاً ،شعري ،حرفي از
دستشان در رفته باشد که به خواندنش بيرزد .ها... ،اَه! اينها هم درست مزه همان
خطابها و آگهيها و سرمقالهها را دارد .شعرها هم رسمي و مصلحتي و تكراري
و زورکي است .چرا اينطور؟ خوب ،معلوم است .کي شعر ميگفته؟ شاعر .شاعر
کي بوده؟ يك کارمند کارمزد يا مواجببگير فالن خان ترك نوکر خليفه ،يا
فالن سلطان و امير عادل! اين آدمهاي پولدار و زوردار و خوش! که به شاعر
«ادرار» ميدادهاند (يعني بورس ،حقوق؛ سعدي :مرا در نظاميه «ادرار» بود) و او
مقصود» ،از تار دل و پود جانش ميبافته است.
روز عيد بار عام داشتهاند .شاعرها را صدا ميزدهاند که بياييد بهاريه بگوييد؛
اين بيچارههاي گداي عاجزي که اگر صله نميبود از گرسنگي خودشان و زن و
بچهشان و شاهد سيمين عذارشان چه کار کنند؟ عملگي که بلد نبودهاند .کار که
نبوده ،آب و ملكي هم که نداشتهاند؛ بايد بهاريه بگويند و خاطر خطير را شاد
کنند تا دست کند و صلهاي بدهد و شاعر را و اهل و عيال چشمانتظار شاعر را،
ايام عيد ،به سور و ساتي ،نوالهاي ،حلوايي ،روغني برساند.
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آري ،بيچاره شاعر ،پس از ارتكاب يك بهاريه سفارشي ،به اين اميد که صله
را بگيرد و گوشت و ناني بخرد و با زن و بچهاش شب عيدي دور هم بخورند ،يا
کنار آب و پاي بيد ،با صنمش ،بر سر ادرار شاه شيخ ابواسحاق و سلطان غازي ،به
عيش و نوش بنشينند و دعاگوي ذات اقدس ...شعر ميساخته ،بهاريه ،براي کي؟
براي همين خان غبغبدار بد سبيل پفيوز و خوشي که شكمش پر از خوراکي
است و کلهاش پر از عرق! و چشمهاش که از مستي سرخ شده و به جوش آمده،
با حال خسته و نفرت باري که شهوت و لذت از آن مثل چربي ميريزد ،به پر و

خاطر هستند ،خيره مانده و سوداي حضرت خان بجوش آمده و حاشيهنشينها هم
دست به سينه ،با احترام و تجليل و هراس ،حضرت قبلهگاه حاجات را مينگرند تا
ببينند مزاج مبارك اقتضاي چه کاري پيدا کرده است؟ دست به آب؟ استفراغ؟
کار بد؟ چي؟ خالصه هرچي؛ گوش به زنگند که فوري بپرند و آفتابهاي آب
کنند و تاسي بياورند ،لحافي پهن کنند ...پيشدستي کنند ،از حريفها پس نيفتند،
کارشان خراب نشود؛ تقرب! تقرب!
شاعر هم يكي از همينها بوده .اين بهاريههايي که ميسرودهاند و زمين و
آسمان و دلها و دماغها را همه خوش و شاد نشان ميدادهاند ،از نوع پريدن و
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آفتابه آب کردن و تاس و لگن آوردن اطرافيان بوده است ،قاآني بيچاره را نگاه
کنيد! بدبخت چه زوري ميزند! از او بهترها هم بدتر از او:
از سعدي:
درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند
جهان جوان شد و ياران به عيش
بنشستند

به خاك سيه بر ،فلك الله کشت!
(خدا مرگت بده که تو شاعر قرن هفتمي؟
قرني که مغول از شرق و صليبيها از غرب ،اين سرزمين را حمام خون
ساختهاند!).
منوچهري:
ابر آزاري بر آمد از کنار کوهسار
باد فروردين بجنبيد از ميان مرغزار!
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عنصري:
باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود
تا ز صنعش هر درختي لعبتي ديگر شود!
رودکي:
آمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب!
با صد هزار نزهت و آرايش عجيب!

زيبايي و بلندي! روح بزرگ ،غزلش هم بزرگ است ،هوسش هم شكوه و جالل
دارد .روح پست ايمان و پارسايي و نيكياش هم زشت و مبتذل است! بهار وي را
نگاه کنيد:
بياييد بياييد که گلزار دميده ست
بياييد بياييد که دلدار رسيده ست
بياييد ،به يكباره ،همه ،جان و جهان را
به خورشيد سپاريم که خوش تيغ کشيده ست!
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باعث خجالت آن نسخهخورهاي فهرستبندي که مولوي را از نظر هنر شعري
ضعيف تلقي ميفرمايند و آن «ادراريات» را زيباتر و شاعرانهتر از مثنوي و ديوان
شمس!
که ميگويد شعر امروز منحط است؟ اينها يا شعر خوب را اگر در همان
قالبهاي رايجي که بدان عادت کردهاند نبينند ،نميشناسند و يا هذيانهاي
جاهالنه اين حشرات االرض نوظهور را به جاي شعر نو گرفتهاند! اينهايي را که،
از عجز ،شعر نو ميسازند چون شعر قديم را قرائت هم نميتوانند کرد .و يا چون

و بيمعني است ،پنداشتهاند هر کس غلط و نامفهوم و بيمعني حرف بزند شعر نو
اروپايي سروده است!...
جلوههاي درخشان ادب قديم ما يكي حماسه است (و آن هم تنها در
فردوسي ،غير از حماسههاي عوام که حسابي ديگر دارد) و ديگر شعر عرفاني.
حماسه کالسيك که بر پايه ارزشهاي نژادي استوار است و در فضاي اساطيري
جوالن دارد با روح و بينش و رنجها و نيازهاي انسان امروز بيگانه است .تصادفي
نيست که کاوه آهنگر ،با چنان شكوه زيبايي که در کارش هست ـ در اساطير ما
و حتي در شاهنامه فردوسي مسلمان و شيعي که بايد ارزشهاي خانوادگي و و
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تباري و فضايل اشرافي در نظرش سستتر باشد ـ هنوز ندرخشيده افول ميکند و
فريادي برميآورد و بيدرنگ خاموش ميگردد و با درخشش فريدون فرخ و
ديگر «تخمهداران) واالتبار نژاده استخواندار ،گم ميشود .امروز ارزشهاي
حماسي دگرگون شده است و حماسه امروز يك حماسه عيني و اعتقادي و
انساني است .حماسه روح است نه جسم؛ حماسه دل ،نه بازو؛ حقيقت ،نه
اسطوره!
حماسه امروز حماسه تخمهداران نيست ،طمطراق اشكبوس و کيكاووس و

نه خدايان و پهلوانان ،که حماسه زنان و مردان بينام و نشاني است که هرگز
راهي به درون اين داستانهاي فاخر و نجيب که ويژه دارندگان «شرف!» است
نداشتهاند .آنان که بگفته ارسطو تنها حق داشتهاند که در کمديها ظاهر شوند!
حماسه امروز حماسه گرگهاي تنهايي است که در برف و باد و شب و صحرا
آوارهاند و از درون گرسنگي و از برون سرما و:
اينك سومين دشمن!
بنوش اي برف! گلگون شو! بر افروز
که اين خون خون ما بيخانمانها است
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که اين خون خون گرگان گرسنه است
که اين خون خون فرزندان صحرا است!
و با همه ارزش و عظمتي که براي فردوسي و شخصيتش قائلم ،با کمال
معذرت و خجالت به عرض ايشان بايد رساند که براي من و نسل من که رنج و
کين و عشق و اميد و آرمانمان ديگر است از اين حماسه هنري شكوهمند شاهنامه
امروز خيلي نميتوانيم به هيجان آييم که مثالً:

و اما شعر عرفاني و صوفيانه ما که سخت زيبا است و با روح و انديشه و خيال
ما بازييي مرموز دارد ،بيشتر مرهون محتواي فكري و احساسي آن است .نفس
عرفان هيجانانگيز و داراي مايههاي شعري و غزلي و زيباييهاي روحي سرشار
است .چنانكه کشفالمحجوب و المعارف و شرح تعرف هم براي ما
تحريكهاي شعري شديد دارد .حتي ترجمه ساده اوپانيشادها و آثار ودايي و
بودايي چنين است.
مدافعان شعر قديم ما آنچه را بيکمترين ترديدي تكرار ميکنند کمال مطلق
غزل است که در شعر قدما به مرحلهاي رسيده است که ديگر نه تنها گذشتن از
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بريد و دريد و شكست و ببست

يالن را سر و سينه و پا و دست!
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آن بلكه رسيدن به آن ممكن نيست و اين مسئلهاي است که چنان قاطعانه عنوان
شده است که حتي نوپردازان نيز بهطور ضمني يا رسمي اعتراف کردهاند و براي
توجيه کار خود و دفاع از شعر نو به مطلق غزل حمله کردهاند که چرا بايد غزل
گفت؟ حرفها و دردها و احساسهاي ديگر را بايد مايه شعر نو کرد .و من
معتقدم که غزل قديم ،به استثناي آنچه با مفاهيم عرفاني ميآميزد ،بسيار تكراري
و سطحي و بيمايه و جسمي است .معشوق همه شعراي قديم ما گويي يك نفر
بوده است و آن يك نفر هم ،سيمين عذار خوش حرکات ابرو کمندي بوده که

هم اين که همان کنار آب غالش بگذاريم و بشتابيم به طرف ممدوح! تخلص
يعني همين! معشوق نقش اصلياش در ادب ما ،تشبيب و تغزل است آن هم براي
«انجام عمل تخلص»! در غزل صرف غيرمدحي هم يك عروسك قشنگ است با
زيباييهاي ظاهري «يكنواخت و قالبي و بخشنامهاي» و فاقد شعور و فكر و روح و
محتواي انساني .آشفتهموي و عربدهجوي و شهرآشوب و بيوفا و سنگدل و سرو
قد و صراحيگردن و غنچهدهان و کمانابرو و تيرمژگان و خدنگنگاه و
عاشقکش و از يك کنار رقيبنواز و شرابخوار و بيچشم و رو و هرزه! که با قر
و اطوار ،شوخيکنان در وسط شهر روان است و «خلقي به عجب از پس و پيشش
نگران است»!
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مسلم است که چنين چيزي بنام معشوق که عصاکش و همراه شاعر است در
طريق تكدي و «طلب» و شتر قربانياش در طواف کعبه ممدوح ،چگونه ميتواند
غزل را به قلهاي از کمال برساند که ديگر هيچ احساسي بدان نرسد؟
ها !...باز هم همين شاعران دوره خودمان ،شعر که ديگر دکان پول درآوردن
نيست بيشتر صميمانه شده و هرچه از دربارها فاصله گرفته به دلها نزديكتر شده
است .مرحوم فريدون توللي ،آفرين! مثل اينكه وصف حال مرا در عيد همين
امسال گفتهاي:

بنشستهام به دخمه اندوهبار خويش
بنشستهام که سال نو آيد ز در فراز
وز دوش خسته در فكند کولهبار خويش
گيرد عرق ز چهره پوشيده از غبار
بشكافدم به حيرت و بنشاندم درست
دستم به شانه کوبد و جنباندم که خيز!
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اين پشته زاد محنت يكساله راه تست
بس رنج گونه گونه که بر بسته دست بخت
در اين شگفت بار امانت به نام تو
بس سرنوشت تيره که چون مار خوشهدار
بگشاده کام تشنه به اميد گام تو
پارينه رفت ،بر کف من از سبوي عمر
tarikhema.org

جامي به نامرادي آينده نوش کن
سالي دگر بمان و در اين انتظار تلخ
بر کام ناشكفته به حسرت خروش کن
چون بوم پرشكسته در اين عيد بياميد
شادم که آفريده نگيرد سراغ من
شادم که مرگ تيره در اين شام سرمهفام
بيرون کشد دو چشم و دمد بر چراغ من
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اما نه ،خيلي هم وصف حال من نيست ،ظاهرش به کار و بار من ميخورد ،اما
من اين همه نمينالم؛ اهل ناله نيستم ،چه خبر است؟ در دنيا ،در زير اين آسمان
مگر چه چيزي هست که به ناليدن بيرزد؟ در برابر وحشيترين تازيانهها ،سكوت
مردانه و غرورآميز مرد نبايد بشكند .دربرابر هيچ دردي لب مرد به شكوه نبايد
آلوده گردد .من از ناليدن بيزارم .سنگينترين دردها و خشنترين ضربههاي
آفرينش تنها ميتوانند مرا به سكوت وادارند .ناليدن ،زاريدن ،گله کردن،
شكايت بد است.

هم از خود دفاع کردن ،براي تبرئه خود جوش زدن ،که کار مستضعفين است،
آدمهاي سست .شجاع به همدرد نيازمند نيست ،از ناله شرم دارد .مرد پاك را نيز
زندگي و زمان تنها نميگذارند .زندگياش از او دفاع ميکند ،زمان تبرئهاش
ميکند ،پليدان هرگز پاکدامني را نميتوانند آلود .هرچند سنگها را بسته و
سگها را رها کرده باشند!
اما يك نوع ناليدن هست که چيز ديگري است .ناله غم و غصه و گرفتاري و
قرض و از دست عقدهدارها و «وز وزيست»ها و «زر زريست»ها و دشمنيهاي اين
و آن و آزار اينجا و آنجا ...نيست .ناله ضعف و عجز نيست .ناله مرد است.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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آنچنانکه شير در شبهاي عظيم کوهستان مينالد ،آنچنانکه علي در شبهاي
پهناور نخلستان مينالد .اين ناله غربت است .گريستن در زير آوار زندگي کردن!
«اشكهايي که آدمي در اين گردونه «باز پيدايي» حيات ريخته است از آب
همه اقيانوسها بيشتر است»! ...راست است بودا ...راست!...
بروم سر حرفهايي که آغاز کرده بودم ،روزنامهخواني بس است.
...و حرفهايي که خود آدم نيز در آنجا مستمع بيگانهاي است .و حرفهايي

ديگر سر به ابتذال گفتن فرود نميآورند .بايد انديشيد ،فقط انديشيد؛ بيان ندارد.
بيان؟ چرا دارد ،اما زباني و کلمهاي نيست؛ بيانش در خلوت است ،بهصورت يك
اخم ،يك موج و برق در پيشاني .يك لرزش لب ،يك سكوت سنگين و
غمناك ،يك لبخند تلخ حسرتبار و تكان خوردن تند سر و گردن ،يا چرخاندن
شديد زبان ،يا گاز گرفتن ديوانهوار لب ،يا گاز گرفتن شقيقه با انگشت ،يا
کوبيدن مشت بر پيشاني ،بر روي فرش ،يا ناگهان برخاستن و قدم زدن و زدن به
حياط ،به کوچه ،به خيابان ...اينها است جملهها و واژههاي اين حرفها...
و حرفهايي که ديگر در دسترس انديشه هم نيست .اوج ميگيرند و بيوزن
ميشوند و تنها در فضاي خيال ميپرند ...گويي «پرندگان موهومياند که در عدم
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پرواز ميکنند» همچون سايههاي گريزندهاي که در خواب آشفتهاي ميگذرند؛
همچون دايرهها و ذرات رنگين و زيبايي که ،در آن هنگام که ناگهان چشمها را
ميبنديم و به هم ميفشريم ،در چشم نمودار ميشوند و به شتاب محو
ميگردند ...چه حرفهايي است! چقدر بيوزن ،بيشكل ،ظريف! از جنس
لطافت ،نفس زيبايي ،رنگين ،مثل پر طاووس ،رنگهاي پر طاووس! بايد از همه
چيز گريخت و خزيد به گوشه اطاق تنها .يك خلوت بزرگ و بيمرز ،چراغ را
خاموش کرد و تنها نشست و سيگاري دود کرد و با اين زبان حرف زد ،نه،

پكي لبخندي ميزند و گوشهاي از تاريكي را ميسوزاند ـ پرواز آن حرفهاي
رنگين و بيمرز و بيوزن و بيشكل را تماشا کرد .چه آتشبازي پرشكوه و
خيالانگيزي!
و حرفهايي که ديگر در فضاي خيال هم نميگنجند .آنجا هم برايشان تنگ
است .خيال هم پا بپايشان نميآيد ،اصالً طرح ندارند .از هم مشخص و مجزا
نيستند ،ميلياردها معانياند که در هم شدهاند ،در هم ادغام شدهاند ،با هم ترکيب
يافتهاند و يك صخره عظيم و سنگين و جامدي را تشكيل دادهاند و تنها سنگيني
و شكوه و عظمتشان را بر روي سينهمان احساس ميکنيم و در زير فشار
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طاقتفرساي آن ،از بهت و خفقان و درد ساکت ميمانيم .زبان ويژهاي که اين
حرفها را بيان ميکند يك نوع «سكوت» است.
و حرفهايي نيز هست که بيقرارند ،بيتابند ،يك جا بند نميآورند ،مثل
پرهاي سبكي که در دست باد به چرخ آمده باشند ،نميتوانند آرام گيرند؛
کلماتش مستاند! چنانكه گويي همه از استخر بزرگي از شراب سر بر داشتهاند!
گيج و مدهوش و کالفهاند .روي پايشان بند نميآورند .مثل سپند بر آتشند؛ تلو
تلو ميخورند ،از جا ميپرند ،چرخ ميزنند ،نميدانند چه کنند ،کلماتش جدا

پيوسته را ميسازند ،نه ،همه حروف ،همه اصوات ،در يك صف به هم متصل
ميشوند و يك عبارت را تشكيل ميدهند و اين عبارت يك آواز است ،يك
ريتم است ،يك ناله پيوسته است ،يك نغمه است .اينجا است که آواز ،موسيقي،
خواندن ،زمزمه کردن ،ناليدن زبان اين حرفها ميشود .کلمات حوصله آن که
يكي يكي ،به صف ،رژه روند و با نظم و ترتيب معقول و منطقي نظامي بگذرند
ندارند؛ در هم ميشوند و شلوغ ميکنند و همه تبديل به نغمه و آواز و ناله و
موسيقي ميشوند ،يك زمزمه بيکلمه پياپي و پرحالت! نالههاي پياپي ،يك ريتم
تند و ضربي ،يك موزيك نرم و لطيف که با تارهاي مجروح و آزرده روح بازي
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ميکند ،يك سنفوني ،يك سونات ،سونات مهتاب مسكويچ ،يك ضجه جاز که
در آن همه دردها و حرفهاي سياه مينالد...
و حرفهايي که فقط نگاهها ميزنند .اين را خيليها ميفهمند ،خيليها؛ حتي
آدمهاي متوسط .اما زبان نگاهها هم ،مثل زبان دهانها ،همه در يك سطح و يك
نوع حرف نميزنند .نگاههاي دوتا جوونك خوش آب و رنگ سرحال ،که از
روي دستورات سينمايي و زن روزي و کتاب فرهنگ عشق حرف ميزنند و
همديگر را ميخوانند و «درك ميکنند» با هم حرف ميزنند و چه حرفهاي

بهصورت «چشمك ،ابرويك» در ميآيد! و چند تا سوت و اشاره سر و گردن هم
آنرا همراهي ميکند ...تا ميرسد به نگاه راهب پارسايي که از غار تنهايي خويش
بر قله استغنايي ملكوتي ،بيرون ميآيد و دل بر کنده از زمين ،چشم در عصمت
پرشكوه اين آسمان ميگشايد و خاموش ميايستد و همچنان به نگاه کردن ادامه
ميدهد تا آنكه تصوير آسمان و مهتاب و ستارگان و آن راه کهكشان در طغيان
اشكي در هم ميشكند و تار ميشود و محو ميشود و او همچنان حرف ميزند.
خيال ميکردم همه زبانهاي عالم را ميدانم ،خيال ميکردم در دنيا هيچکس
به اندازه من زبان نميداند ،به اندازه من حرف ندارد ،همينطور هم هست و من
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از اين همه زبانها ،از اين همه حرفها که بلدم تا کنون با اين همه آدمهاي جور
واجور و از هر جايي و هر سنخي و تيپي که بودهاند ،با دو سه زبان بيشتر حرف
نزدهام ،لزومي نداشته است ،بيشترش را نميفهميدهاند .به کار نميآمده است .اما
پريروز يكي يك جور حرف تازه يادم داد ،يك زبان تازه ياد گرفتم! پريروز،
پس پريروز ،يك دو روز به عيد بود ،آخر سال .14
توي خواب هم يادم داد .توي خواب ياد گرفتم .بايد هم در خواب ميبود،
در بيداري که کسي نيست که به من حرف زدن تازه ياد بدهد ،کيست؟ من

چيزي يادم بدهد ،بايد کسي باشد در رؤيا ،چيزي يادم دهد در خواب ،آنجا
ممكن است ،اما در بيداري ،من به کسي و به چيزي نيازي ندارم.
خواب بودم ،خواب خواب ،توي خانهام ،توي هال خانهام ،خانهاي که به
شكل غار حرا ،به شكل يك قزلقلعه ،سلول زندان ،به شكل حصار ناي مسعود
سعد سلمان ،به شكل دره يمگان ناصر خسرو ،به شكل پناهگاه تنهاي مالصدرا در
خلوت کوهستانهاي بيکس قم در آورده بودم .درش به روي هر آفريدهاي بسته
بود .براي هر کسي نبودم ،اصالً نبودم ،هيچ استثنا نداشت ،خويشاوندان نزديكم،
دوستانم ،پستچي ،روزنامهچي ،همه ،هر کس ،براي هيچکس نبودم.
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در چنين غار تنها و حصار بستهاي به خواب رفته بودم ،شب را تا صبح به
حرف زدن با آن مخاطب که از نوع آدمهاي شماره چهارم است گذرانده بودم و
صبح ،خسته و درمانده ،به خواب رفته بودم؛ در اين خانه ديگر روز و شب و پيش
از ظهر و بعد از ظهر و ساعت چند و چندم ماه و سال نو و عيد نوروز و اين
حرفها معني ندارد .تقويم از پنجم فروردين سال  13حرف ميزند اما سال 14
هنوز از خانه من نرفته ،در باز نشده که برود بيرون ،در باز نشده که سال نو بيايد
تو.

ناگهان ،مثل اينكه در تيرگي مبهم و کمرنگ غروب ،پرندهاي نامريي فريادي
زنگدار برکشد و بهسوي نامعلومي فرار کند.
مثل اينكه ،در سينه باز و آرام آسمان ستاره ريز صحرا ،در دل شبي بيمهتاب،
ساکت و آرام ،ناگهان فرشتهاي پيام وحي را بر قلب امي مردي که خاموش و
افسرده در خلوت تنهاي کوهستان حرا ،در زير باران انديشهها نشسته است فرو
خواند و بيدرنگ در قلب آسمان کوير محو شود و سپس همه چيز آرام گيرد!
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مثل اينكه در سكوت تيره و آرام باغستانهاي بستر يك رودخانه تاريك ،در
نيمههاي شب ،نزديكيهاي سحر ،ناگهان مرغي ناشناس که آشيانش را گم کرده
است ،از هراس موهومي نالهاي تنها سر دهد و در ابهام سربي سحر گم شود...
خواب بودم ،خواب خواب ،چنين صدايي شنيدم؛ بيدار شدم ،نه ،مثل اينكه
بيدار نشدم ،نميدانم ،مثل اينكه پرنده را ديگر نديدم ،يا نه ،مثل اينكه ديدم،
ديدم که به خانه من ،هراسان و شتابزده پناه آورد؛ مثل اينكه به اطاق من آمد؛
نيامد ،مثل اينكه شاهيني ،بازي ،کرکسي او را تعقيب ميکرد و او ،بيآنكه اراده

سقف ،تصادفاً اطاق من بود؛ نه ،مثل اينكه در يك شب سرد و سياه زمستاني،
طوفان پرنده گم کرده آشياني را به اين اطاق افكند...
نميدانم نشست يا ننشست ،مثل اينكه نشست بيآنكه نشسته باشد :مثل اينكه
ننشست بيآنكه ايستاده باشد :نشست؛ يادم هست ،لحظهاي نشست ،اما ايستاده
نشست؛ نه ،همچون پروانه در حاليكه پرپر ميزد و چرخ ميخورد نشسته بود؛ نه،
نشست اما مثل اينكه در همان حال دارد از پيش من ميگريزد؛ نشسته بود و من
در همين حال ميديدم که دارد سراسيمه ميگريزد؛ مثل اينكه احساس ميکرد
حريقي در خانه گرفته است؛ مثل اينكه اکنون سقف فرو ميريزد! حرف هم زد؛
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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اما ساکت بود؛ چيزي نگفت ،ساکت بود ،هيچ نگفت ،اما حرف هم زد ،چيزي
به گوشم ميخورد ،اما خيلي پرت و دور ،من هم جوابي دادم ،جوابي ميدادم،
اما ساکت بودم ،ساکت بودم ،اما چيزي ميگفتم ،ميشنيدم که دارم حرف
ميزنم ،نه ،دارد زبانم صدا ميکند ،يك کاري ميکند...
بعد ،تمام شد! رفت ،نرفت ،محو شد ،غيبش زد .چهرههايي که در خواب
ميبيني ،آدمهايي که در خواب ظاهر ميشوند «نميروند» ،در خواب کسي
«نميرود» ،ناگهان «ناپديد ميشود» .او هم نرفت ،ناپديد شد ،همانجا غيب شد.

زمان کار نميکند ،شايد هيچ ثانيه ،شايد چند دقيقه ،نميدانم ،اما به شتاب
گذشتن خاطره گنگ و شيريني بود از برابر خيال.
به شتاب خواب آشفتهاي که پرندهاي خفته در آشيانهاي دوردست ميبيند...
به شتاب خاطرهاي که ميخواهد به ياد بيايد و بعد نميآيد و ديگر گم
ميشود .به اندازه به ياد آمدن تصويري هم طول نكشيد ،به اندازه از ياد رفتن،
ناگهان از خاطر پريدن يك «ياد» طول کشيد.
به اندازه خوابي که ميبينيم و بعد فراموش ميکنيم ...چه ميدانم؟
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نميدانم اين کارها ،اين صحنهها ،همهاش چند ثانيه طول کشيد .آنجا که
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اما يادم نيست که من بيدار شدم يا نه ،همچنان خواب بودم؛ در بيداري بود يا
خواب ،يا رؤيا ،نيمهخواب ،نيمهبيداري؟ يادم نيست .مثل اينكه اصالً بيدار نشدم،
بعدها ،ساعتها گذشت ،بيدار شدم ،آري!
بيدار شدم ،چه بيدارييي!!
يك مرتبه ،مثل باباطاهر عريان که يك کرد بود ،رفت زير آب ،سر از آب
برآورد عارف شد و چه عارفي! دنياها روشنايي ،افقها معرفت ،دريا دريا دانستن و
فهميدن و احساس کردن در درونش ،شگفت ،جوش کرد!

حرفهايي که حتي من که خداي همه حرفهايم نميشناختم ،با آنها بيگانه
بودم ،در من ميجوشد ،مثل يك چشمه ،نيرومند و زالل و پرشور ،دارم پر
ميشوم ،طغيان ميکند...
احساس کردم زبان تازهاي که تا آن وقت ،نميفهميدم ،نميشناختم ،حتي
تصور نميکردم که هست ياد گرفتهام...
حرفهاي زبان؟ نه ،حرفهاي قلم؟ نه ،حرفهاي سكوت؟ نه ،حرفهاي
نگاه؟ نه ،حرفهاي موزيك؟ آواز؟ ناله؟ نه ،نه ،نه!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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حرفهاي رقاص و توفندهاي که وقتي در آدمهاي سنگين و افسرده و
پروقاري همچون مولوي و شمس تبريزي و قاضي ابويوسف همداني و شيخ
سرخسي جوش ميکند آنها را پيش چشم مردم ،توي کوچه و بازار ،توي خانه،
توي خودشان ،به رقصيدن ميآورد! ديوانه ميکند!
زبان سخنور الل ميشود ،قلم نويسنده ميشكند ،طبع شاعر فلج ميشود،
چشم نگاه بسته ميشود ،سكوت در هم ميريزد ،آواز ،ناله ،موزيك در هم
ميشود ،و آدم مثل دودهاي سبك و بيقرار آتش در هوا به رقص ميآيد و تا

خيال کند ،نه ميتواند ساکت ماند ،نه ميتواند آواز بخواند ،زمزمه کند ،نه
ميتواند بنالد ،و فقط و فقط ميتواند بر ديوار مشت بكوبد ،با ناخنهاي ضعيف و
مرتعشش ديوار را بخراشد ،نه ،فقط ميتواند برقصد.
همچون آن درويش خاکسار که فرسنگها راه آمد و آمد تا به عطار رسيد و
در برابرش آنقدر رقصيد و رقصيد و از درد محبت دست افشاند تا از هوش رفت
و بر خاك افتاد و چون بر سرش خم شدند آرام شده بود! از خويش خالصي
يافته بود! يا مثل اپراي «رقص ديوانه» از گاستون دفين اسپانيايي که ديوانه رقصيد
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و رقصيد و شب را تا سحر رقصيد و در لبخند روشن سپيدهدم ،همچون شعله
شمع ،اندك اندك محو شد...
چقدر با همه حرفها بيگانه شدهام! کجايم؟ همچون پرندهاي بلندپرواز بر
فراز همه شعرها و عشقها ،همه فهمها و حرفها چرخ ميخورم؛ دلم حلقوم
تشنهاي است در زير باران بهاريني که از غيب بر زمين فرو ميکوبد ،ميبارد و
ميبارد! هر قطرهاي کلمهاي؛ چه زالل ،چه خوب!
قصيدهها و غزلها و مثنويها و رباعيها،همه شعرها و سرودها ،وردها و دعاها

ريختهام و خاکستر شدهام و تندبادهاي پيوسته خاکسترم را ،همچون خاکستر
حالج ،در هوا به بازي گرفته است! همچون بخار گرم با وزش آن باد زرين ،در
ذات نامريي عطر آن خاطره زمردين ،پخش ميشوم و در فضا محو ميشوم و در
خويش ميميرم و در شوق جان ميگيرم و «بودنِ» فرو بستهام ،در خويش تا
خوردهام ،به پيام اسفندي باز ميشود ،به بوسه آفتاب فرورديني ميشكفد ،با
نوازش سرانگشتان باران بهاري ميرويد ،ميبالد ،شاخ و برگ ميافشاند ،سراسر
زمين را ،تمام پهنه کوير را فرا ميپوشد ،تمام فضا را ،افق تا افق سقف آسمان را
فرا ميگيرد؛ سرشاخههاي آزاد و لطيف باالي اين خيزران ،از روزنههاي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خيلي جرم دارند و سنگيناند ،تاب انديشيدن و فلسفيدن و عرفانيدن ندارم .در هم
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ستارگان ،بر فراز بام آسمان سرميکشد و در آن سو ،از زمين ماوراء سر ميزند،
بهسوي خدا ميرود ...ديگر نميتوانم بگويم ،نميتوانم بينديشم ،نميتوانم
«باشم»! از خود پوست انداختهام ،از خود مجرد شدهام و خودم را و هرچه در اين
دنيا بدان بسته است بر روي زمين گذاشتهام و تنهاي تنها ،دور از خويشتن،
همچون شبحي ،همچون پاره شوقي ،گرد پرهيب پرنده او ،خيال گريزنده او،
ميگردم و ميرقصم و با او از اين دنيا دور ميشويم و دور ميشويم و آسمانها
را در زير پاهاي خويش ميگذاريم و ميگذريم و چه ميدانم کجايم؟ که

و رباعي فلسفي و قصيده خراساني نيست .مگر تو هم به اين جاها رسيدهاي؟ مگر
تو هم از يك خواب صبوحي پريدهاي؟
من باهارم تو زمين
من زمينم تو درخت
من درختم تو باهار
نازِ انگشتايِ بارونِ تو باغم ميکنه
ميونِ جنگال طاقم ميکنه.
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ميداند کجاهايم...؟ آفرين احمد شاملو! حاال وقت غزل عاشقي و مثنوي عارفي
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تو بزرگي مثِ شب
اگه مهتاب باشه يا نه
تو بزرگي مثِ شب
خود مهتابي تو اصالً خود مهتابي تو
تازه وقتي بره مهتاب و هنوز
شب تنها بايد ،راه دوري بري تا دم دروازه روز،
tarikhema.org

مث شب رود بزرگي مث شب
تازه روزم که بياد
تو نميري
مث شبنم
مث صبح
تو مث مخمل ابري
مث بوي علفي
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مثل آن ململ نازك
مث اون ململ مه
که روي عطر علفا
مثل «بالتكليفي»!
هاج و واج مونده مردد
ميون ماندن و رفتن
tarikhema.org

ميون مرگ و حيات.
مث برفايي تو
تازه آبم که بشن برفا و عريون بشه کوه
مث اون قله مغرور بلندي
که به ابر ،اي سياهي
و به باد ،اي بدي ،ميخندي!
من باهارم تو زمين
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من زمينم تو درخت
من درختم تو بهار
نازِ انگشتايِ بارونِ تو باغم ميکنه
ميون جنگال طاقم ميکنه...
***
اما ...کسي که اينجا نيست! او گريخته است! اطاق خالي است؛ آغوشم قفسي

ناآرامي که تنها پروانه تنهايش ناگهان از دستش بگريزد ،در جستجويش ،بيقرار
همه سو در اطاق چرخ ميزدم و سراسيمه و شوقزده به هوا ميپريدم و بر روي
کتابها ،گلها ،نوشتهها ،شيشههاي پنجره ،در زير سقف اطاق ،در فضا ،در هر
گوشهاي از هوا ،هر کجا مييافتمش برميجستم ،به دو دست بر رويش چنگ
ميزدم و با تمام جانم در مشتم ميگرفتمش ،ميفشردمش و کف دستهاي خالي
و ناکامم را در برابر چشمان غمگين و حسرتبارم ميگشودم و لحظهاي خاموش
در آن مينگريستم و باز بيدرنگ در گوشهاي ديگر ،در هوا به دنبالش چرخ
ميخوردم و ميپريدم و ميگشتم و چنگ ميزدم و ميگريستم و نبود و
ميديدمش و به سويش ميشتافتم و به چنگش ميگرفتم و ميگريخت و همچنان
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و همچنان تا ...گوشهاي نشستم ،چشمهايم ميسوخت ،پرده گرم اشك فضاي
اطاق را تار و لرزان کرد ،با زحمت پلكهايم را باز ميکردم و چشمهايم را
ميگشودم تا ببينمش ،نبود ،بود .عطر يادش در هوا موج ميزد ،وزن حضورش
هواي اطاق را بر سينهام سنگين ميکرد ،همه جا از او لبريز بود اما نمييافتمش،
بود اما نمييافتمش ،نبود اما همه جا ميديدمش ...نميدانم چه حالي بود؟
نميدانم چه خوابي بود؟ پروانه من گريخته بود ،غيبش زده بود ،ديگر باور کردم،
ديگر بيدار شده بودم ،چه وحشتناك و بد است ،سخت است بيدار شدن!

ميگداختم ،ذوب ميشدم و از جان خويش ،از تن خويش ميسوختم تا به
تنهايي گريانم در آيد آمد ،آمد اما در خواب ،آمد اما ننشسته رفت ،از پيش من
گريخت ،تا بيدار شدم نبود ،اگر خواب نبودم نيامده بود ،اگر بيدار شده بودم
نميگذاشتمش برود .فرمان نيايش ،اقتدار نياز ،سلطنت آمرانه و پرجاللِ دوست
داشتن نگهش ميداشت ،اسيرش ميکرد ،نميگذاشت برود.
نه ،پروانه من گريخت ...بشتاب يك شوق ،به سبكباري يك خيال ،به
پريشاني يك آرزوي آشفته ...چه ميدانم چگونه؟ از تنهايي اطاق گريختم ،خود
را در پي او ،به در خانه رساندم ،گشودم ،بيرون را نگريستم:
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کوير...آسمان...سكوت...
اين سه همسايه هميشگي من ،همچنان در آستانه خانهام به انتظار ايستاده
بودند .کوير ،افق در افق ،تا چشم کار ميکرد ،در پيش رويم دامن کشيده بود و
از همه سو ،تابي نهايتِ دور ،رفته بود :سوخته و تافته ،غمگين و پر سراب ،و
آسمان بر باالي سرم ايستاده سكوت کرده بود :زالل ،آبي و پرآفتاب!
تن خسته از بيحاصلي و دل لبريز از نوميدي و جان سنگين از اندوه ،لحظهاي
ايستادم و چشم در چشم عصمت سبز آسمان دوختم و دو نگاه يتيم خويش را

هراسان ميپرند و ميجويند و انگار که پروانه را يافتند! نقطهاي دور به رنگ طال!
در کبود آرام آسمان! آري ،پروانه من بود ،رفت و رفت تا در گوشهاي از اين
«سبز آبي» معصوم پر از خداوند غرق شد؛ موعود منتظر من ،مسيح مصلوب من،
منجي من ،قرباني گناه نخستين من ،آنكه خون خويش را فديه نجات من از
تبعيدگاه زمين کرد ،پرومته پيشآگاه و غيبگوي من که آتش خدايي را از
آسمان خدايان ربود و در شب و زمستان من افكند ،مرغ آتش ،پروانه طاليي
عزلتگريان و ظلمت غمگين و گدازان من ،به معراج آسمان رفت .در آن
گوشه ،درست در آن نقطه اين درياي معلق ،اين سقف ساده بسيار نقش ،اين
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مزرع سبز همه گلها و سبزههاي اهورايي ،کشور سبز همه رازهاي آشنايي ،آبي
آرام عصمت ايمان ،کبود دردمند اسرار دوست داشتن  ...چه بگويم؟
ايستاده بودم و دل بر کنده از کوير ،همه تن چشم کردم و در چشم آسمان
دوختم و همه جان نگاه کردم و در آن گوشه آسمان آويختم و در اعماق اين
کبود ،به لذت جان ميسپردم و در آبي اين دريا به عشق جان ميگرفتم و غرقه
مستي و بيخويشي ،با آسمان عشق ميورزيدم و اشك امانم نميداد و
مينگريستم و به نگريستن ادامه ميدادم و ميشنيدم که سكوت آبي وحي اين
حسرت ،زمزمه ميکنم که:
«اگر مأمور نبودم که با مردم بياميزم و در ميان خلق زندگي کنم ،دو چشمم را
به اين آسمان ميدوختم چندان به نگاه کردن ادامه ميدادم تا خداوند جانم را
بستاند»!
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سخن پيامبر را با دلم ميگويد و من در عمق همه ذرات وجودم آنرا ،به نياز و
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*جهانبيني هر کس بسته به آن است که انسان را چگونه ميبيند؛ و اين
نوشته که مقدمهاي بوده است بر ترجمه «در نقد و ادب» ،افق تازهاي را نشان
ميدهد که من انسان را و سه جلوه ماروايي و هميشگي روح انسان :مذهب،
عرفان و هنر را در آن ميبينم و اين جهانبيني من است و زاويهاي که فلسفه
وجودي انسان و مسير کلي سرگذشت و سرنوشتش و معني عام حيات و رسالتش
را از آنجا مينگرم و از آن رو بار ديگر در اينجا ميآورم تا افقي را که در «اين
کوير» برابر چشم داشتهام نشان دهم چه ،اين نوشته هم سرآغازي است بر آنچه
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ترجمه نسبتاً آزاد اما وفاداري از مقدمه منظومه طوالني
«سفر تكوين» يكي از «دفترهاي سبز» شاندل؛
نويسنده و شرقشناس فرانسوينژاد زاده تونس.

سرود آفرینش
tarikhema.org

در آغاز هيچ نبود ،کلمه بود ،و آن کلمه خدا بود».3
و «کلمه» ،بيزباني که بخواندش ،و بي «انديشه»اي که بداندش ،چگونه
ميتواند بود؟
و خدا يكي بود و جز خدا هيچ نبود،
و با «نبودن» ،چگونه ميتوان «بودن»؟

 . 3تورات
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و خدا بود و ،با او ،عدم،
و عدم گوش نداشت،
حرفهايي هست براي «گفتن»،
که اگر گوشي نبود ،نميگوييم.
و حرفهايي هست براي «نگفتن»؛
حرفهايي که هرگز سر به «ابتذالِ گفتن» فرود نميآرند.
tarikhema.org

حرفهايي شگفت ،زيبا و اهورايي همينهايند،
و سرمايه ماورايي هر کسي به اندازه حرفهايي است که براي نگفتن دارد،
حرفهاي بيتاب و طاقتفرسا،
که همچون زبانههاي بيقرار آتشند،
و کلماتش ،هر يك ،انفجاري را به بند کشيدهاند؛
کلماتي که پارههاي «بودنِ» آدمياند...
اينان هماره در جستجوي «مخاطب» خويشند،
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اگر يافتند ،يافته ميشوند...
و ...
در صميم «وجدان» او ،آرام ميگيرند.
و اگر مخاطب خويش را نيافتند ،نيستند،
و اگر او را گم کردند ،روح را از درون به آتش ميکشند و ،دمادم،
حريقهاي دهشتناك عذاب برميافروزند.
tarikhema.org

و خدا ،براي نگفتن حرفهاي بسيار داشت،
که در بيكرانگي دلش موج ميزد و بيقرارش ميکرد.
و عدم چگونه ميتوانست «مخاطب» او باشد؟
هر کسي گمشدهاي دارد،
و خدا گمشدهاي داشت.
هر کسي دو تا است و خدا يكي بود.
هر کسي ،به اندازهاي که احساسش ميکنند« ،هست».
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هر کسي را نه بدانگونه که «هست» ،احساس ميکنند،
بدانگونه که «احساسش» ميکنند ،هست.
انسان يك «لفظ» است،
که بر زبان آشنا ميگذرد،
و «بودن» خويش را از زبان دوست ،ميشنود.
هر کسي «کلمه»اي است:
tarikhema.org

که از عقيم ماندن ميهراسد،
و در خفقان جنين ،خون ميخورد،
و کلمه مسيح است،
آنگاه که «روحالقدس» ـ فرشته عشق ـ خود را بر مريم بيکسي ،بكارت
حسن ،ميزند و با ياد آشنا ،فراموشخانه عدمش را فتح ميکند و خالي معصوم
رحمش را ـ که عدمي است خواهنده ،منتظر ،محتاج ـ از «حضور» خويش ،لبريز
ميسازد و آنگاه ،مسيح را که آنجا ،چشم به راه «شدن» خويش بيقراري ميکند،
ميبيند ،ميشناسد ،حس ميکند و اينچنين ،مسيح زاده ميشود ،کلمه «هست»
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ميشود ،در «فهميده شدن»« ،ميشود» .و در آگاهي ديگري ،به خودآگاهي
ميرسد،
که کلمه ،در جهاني که فهمش نميکند« ،عدمي» است که «وجود خويش» را
حس ميکند ،و يا «وجودي» که «عدم خويش» را.3

 . 3سارتر آنچه را اينجا ،در رابطه ميان آگاهي – و کلمه – مي گويم در رابطه ميان کلمه و شي طرح مي کند.
 )tropاست و هنگامي که وجود لنفسه يا آگاهي (نيت؟؟) از درون در آن شكاف مي اندازد و با نور خود ،آن
وجود ظلماني بي ماهيت را متعين و متظاهر مي سازد ،در واقع آن را ديگرگون مي کند و به عبارت ديگر او را از او
مي گيرد و به خود متعلق مي سازد .پس کالم آگاهي است و کرم عدم که در سيب وجود رخنه مي کند .پس
ناميدن يعني ظهور بخشيدن و تعين دادن و در نتيجه تكه تكه کردن آن بي نام نشان ناپذير و در نتيجه تغيير دادن آن،
سخن گفتن عمل کردن است ،تصرف و تغيير در جهان خارج است ،يعني در آنچه کلمه سراغش رفته و آن را لمس
ميكند .کلمه چنگكي است که شي را يا مصداقش را در ظالم محض بي حد و رسم و بي معني و بي شكل و ارزش
و سود وصفت و ماهيت وجود ،بحث بسيط قالب ريزي ميكند و بدان معني و خصوصيت و چگونگي و چرايي مي
بخشد و بيرون مي کشد .پس مي آفريند .اين است که بيان يك آشكارگري صرف و انفعال نيست ،فعل است و زبان
ابزارش .در نظر وي بنابراين ،کلمه يا کالم ،کائنات را بيان مي کند و با همين عمل ،به آنها تعين و تميز و در نتيجه
شخصيت وجودي و معني و هدف معين مي دهد...
بس يار ساده لوحانه است که من فقط کلمه را هم شي گرفته ام در برابر فهم و احساس يا آگاهي ،نه من همين
نفس احساس ،فهم يا به تعبير سارتر ،خود کلمه را ،در برابر مخاطب يك شي گرفته ام ،شي اي که در برابر کائنات،
کلمه است ،اما آگاهي که خود در عمق اين درياي بي رنگ و بو و بعد ظلمات ساکت بي چون و چرا و پوچ وجود
سر فرو مي برد و موج بر مي انگيزد و معني صيد ميكند و وضع را مي سازد و کائنات را طرح مي ريزد و تعين را
تميز مي بخشد ،آگاهي اي که عالم بي معني ميكند ،يعني معني مي دهد ،خود چشم به راه آگاهي اي است که او را
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و «در آغاز ،هيچ نبود،
کلمه بود،
و آن کلمه ،خدا بود».
عظمت همواره در جستجوي چشمي است که او راببيند،
و خوبي همواره در انتظار خردي است که او را بشناسد
و زيبايي همواره تشنه دلي که به او عشق ورزد
tarikhema.org

و جبروت نيازمند ارادهاي که در برابرش ،به دلخواه ،رام گردد
و غرور در آرزوي عصيان مغروري که بشكندش و سيرابش کند
و خدا عظيم بود و خوب و زيبا و پرجبروت و مغرور،
اما کسي نداشت.
خدا آفريدگار بود

نيز معني کند ت ا معني دهد ،خود در برابر اشياء وجود کلمه است و در برابر کلمه اي که با وي در اين جهان وعده
ديدار دارد ،شي؛ و اگر کلمه اش به ميعادگاه نيايد ،او يك ظلماني مجهول و خود گم کرده اي در عمق وجود
معدوم که شب او را با همهو هر چي يكي کرده است و يكي مي نمايد.
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و چگونه ميتوانست نيافريند؟
و خدا مهربان بود
و چگونه ميتوانست مهر نورزد؟
«بودن»« ،ميخواهد»!
و از عدم نميتوان خواست.
و حيات «انتظار ميکشد»،
tarikhema.org

و از عدم کسي نميرسد.
و «داشتن» نيازمند «طلب» است.
و پنهاني بيتابِ «کشف»،
و «تنهايي» بيقرار «انس».
و خدا از «بودن» بيشتر «بود»،
و از حيات زندهتر
و از غيب پنهانتر
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و از تنهايي تنهاتر
و براي «طلب» ،بسيار «داشت»
و «عدم» نيازمند نيست
نه نيازمند خدا ،نه نيازمند مهر
نه ميشناسد ،نه ميخواهد و نه درد ميکشد و نه انس ميبندد
و نه هيچگاه بيتاب ميشود
tarikhema.org

که عدم «نبودن» مطلق است
اما خدا «بودن» مطلق بود.
و عدم فقر مطلق بود و هيچ نميخواست
و خدا «غناي مطلق» بود و هر کسي ،به اندازه «داشتنهايش» ،ميخواهد.
و خدا گنجي مجهول بود
که در ويرانه بيانتهاي غيب مخفي شده بود.
و خدا زنده جاويد بود
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که در کوير بيپايان عدم «تنها نفس ميکشيد».
دوست داشت چشمي ببيندش ،دوست داشت دلي بشناسدش
و در خانهاي گرم از عشق ،روشن از آشنايي ،استوار از ايمان و پاك از
خلوص خانه گيرد.
و خدا آفريدگار بود
و دوست داشت بيافريند:
tarikhema.org

زمين را گسترد
و درياها را از اشكهايي که در تنهايياش ريخته بود پر کرد
و کوههاي اندوهش را ـ
که در يگانگي دردمندش ،بر دلش توده گشته بود ـ
بر پشت زمين نهاد؛
و جادهها را ـ که چشم به راهيهاي بيسو و بيسرانجامش بود ـ بر سينه
کوهها و صحراها کشيد،
و از کبريايي بلند و زاللش آسمان را برافراشت
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و دريچه همواره فروبسته سينهاش را گشود،
و آههاي آرزومندش را ـ که در آن از ازل به بند بسته بود ـ
در فضاي بيكرانه جهان رها ساخت.
با نيايشهاي خلوت آرامش ،سقف هستي را رنگ زد،
و آرزوهاي سبزش را در دل دانهها نهاد،
و رنگ «نوازش»هاي مهربانش را به ابرها بخشيد،
tarikhema.org

و از اين هر سه ترکيبي ساخت و بر سيماي درياها پاشيد،
و رنگ عشق را به طال ارزاني داد،
و عطر خوش يادهاي معطرش را در دهان غنچه ياس ريخت،
و بر پرده حرير طلوع ،سيماي زيبا و خيالانگيز اميد را نقش کرد.
و در ششمين روز ،سفر تكوينش را به پايان برد.
و با نخستين لبخند هفتمين سحر« ،بامداد حرکت» را آغاز کرد:
کوهها قامت برافراشتند و رودهاي مست ،از دل يخچالهاي بزرگ بيآغاز،
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به دعوت گرم آفتاب ،جوش کردند،
و از تبعيدگاه سرد و سنگ کوهستان بگريختند و ،بيتاب دريا
ـ آغوش منتظر خويشاوند ـ
بر سينه دشتها تاختند و
درياها آغوش گشودند و ...در نهمين روز خلقت،
نخستين رود به کناره اقيانوس تنهاي هند رسيد و اقيانوس،
tarikhema.org

که از آغاز ازل ،در حفره عميقش دامن کشيده بود،
چندگامي ،از ساحل خويش ،رود را ،به استقبال ،بيرون آمد و رود،
آرام و خاموش،
خود را،
ـ به تسليم و نياز ـ
پهن گسترد،
و پيشاني نوازشخواه خويش را
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پيش آورد،
و اقيانوس
ـ به تسليم و نياز ـ
لبهاي نوازشگر خويش را
پيش آورد
و بر آن بوسه زد.
tarikhema.org

و اين نخستين بوسه بود.
و دريا ،تنهاي آواره و قرارجوي خويش را در آغوش کشيد،
و او را ،به تنهايي عظيم و بيقرار خويش ،اقيانوس ،بازآورد.
و اين نخستين وصال دو خويشاوند بود.
و اين در بيست و هفتمين روز خلقت بود
و خدا مينگريست.
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سپس طوفانها برخاستند و صاعقهها در گرفتند و تندرها فرياد شوق و
شگفتي برکشيدند و:
بارانها و بارانها و بارانها!
گياهان روييدند و درختان سر بر شانههاي هم برخاستند و مرتعهاي سبز
پديدار گشت و جنگلهاي خرم سر زد و حشرات بال گشودند و پرندگان ناله
برداشتند و پروانگان به جستجوي نور بيرون آمدند و ماهيان خرد سينه درياها را
پر کردند...

صبح را ميگشود و ،با چشم راست خويش ،جهان را مينگريست و همه جا را
ميگشت و...
هر شامگاهان ،با چشمي خسته و پلكي خونين ،ازديواره مغرب ،فرود ميآمد
و نوميد و خاموش ،سر به گريبان تنهايي غمگين خويش فروميبرد و
هيچ نميگفت.
و خداوند خدا ،هر شبانگاه ،بر بام آسمان باال ميآمد و ،با چشم چپ خويش
جهان را مينگريست و قنديل پروين را برميافروخت و جاده کهكشان را روشن
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ميساخت و شمع هزاران ستاره را بر سقف ميآويخت ،تا در شب ببيند و
نميديد ،خشم ميگرفت و بيتاب ميشد و تيرهاي آتشين بر خيمه سياه شب رها
ميکرد تا آن را بدرد و نميدريد و ميجست و نمييافت و...
سحرگاهان ،خسته و رنگباخته ،سرد و نوميد ،فرود ميآمد و قطره اشكي
درشت ،از افسوس ،بر دامن سحر ميافشاند و ميرفت و
هيچ نميگفت.

ميپراکندند ،و پرندگان در سراسر زمين ناله شوق برميداشتند و جانوران ،هر
نيمه ،با نيمه خويش بر زمين ميخراميدند و ياسها عطر خوش دوست داشتن را
در فضا ميافشاندند و
اما...
خدا همچنان تنها ماند و مجهول ،و در ابديت عظيم و بيپايان ملكوتش
بيکس! و در آفرينش پهناورش بيگانه .ميجست و نمييافت.
آفريدههايش او را نميتوانستند ديد ،نميتوانستند فهميد .ميپرستيدندش ،اما
نميشناختندش و خدا چشم به راه «آشنا» بود.
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پيكرتراش هنرمند و بزرگي که در ميان انبوه مجسمههاي گونه گونهاش
غريب مانده است،
در جمعيتِ چهرههاي سنگ و سرد ،تنها نفس ميکشيد.
کسي «نميخواست» ،کسي «نميديد» ،کسي «عصيان نميکرد» ،کسي عشق
نميورزيد ،کسي نيازمند نبود ،کسي درد نداشت ...و...
و خداوند خدا ،براي حرفهايش ،باز هم مخاطبي نيافت!
tarikhema.org

هيچ کس او را نميشناخت ،هيچ کس با او «انس» نميتوانست بست
«انسان» را آفريد!
و اين ،نخستين بهار خلقت بود.
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در اين قصه 3مسئله وحدت وجود به گونهاي که در جهانبيني شرقي هست،
آشكار بيان شد .آنچه در اينجا مهم است ،اين است که ميتوان از خالل آن
کامالً فهميد که نگاه شرقي به جهان و آفرينش و نه طبيعت اساساً چگونه مينگرد

در اينجا است که يك روشنفكر شرقي [در مييابد که] تمامي مسائلي را که
فالسفه غرب (چپ و راست ،سوسياليست و کاپيتاليستش در اين مسأله فرقي
نميکند) در رابطه ماده و ايده ،فيزيك و متافيزيك ،خدا و طبيعت ،اين جهان و
آن جهان ،بينش مادي و و بينش معنوي ،ماديت و روحانيت )(Spiritualité
مطرح ميکنند ،تا کجا با آنچه در تلقي شرق از اين مسائل و مفاهيم هست ،بيگانه
است.

 . 3ر.ك به يادداشت ناشر
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طبيعت ،آنچنانكه در اين سرود آفرينش نيز کامالً آشكارا بيان ميشود ،به
گونه تمامي اندام خداوند توصيف ميشود .حتي جادهها ،اين خطهاي پرپيچ و
خمي که به هيچ جا نميرسند ،تجسمي از چشم انتظاري خدا در طول ابديت
وجود تعبير شده است .اين تعبير گرچه يك تعبير شاعرانه است ،اما کامالً
بيگانگي و عدم تجانس آن را ،با آنچه در ذهنيت فلسفي غربي ،طبيعت و
پديدههاي طبيعي ،خوانده ميشود ،در بر دارد.
کوهها ،اندوه هايي که در دل خدا انبوه شد؛ بادها آههاي اويند؛ خورشيد،

و در رابطه ميان رود و دريا ،رابطه ميان انسان و خدا ،تجسمي فلسفي و ،در
عين حال ،طبيعيشان است.
رود که در يخچالهاي ابدي رکود ،جمود ،ماديت و عدم به سر ميبرد ،در
زير نوازش هاي آفتاب (آفتاب ،خداآگاهي است يعني :روشنايي و عشق يعني:
حرارت ،گرمي) ذوب ميشود ،در خويش ميگدازد و جمود سيالن مييابد و به
فطرت خويش از دوردستها به سوي دريا شتاب ميگيرد و خشم و خروش و پيچ
و خمها و کف و هيجان ،همه ،در مسير خويش زاييده تنهايي است از شوق
وصال.
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اين است که ،هنگامي که در آستانه ورود به دريا و در پيشگاه دريا قرار
ميگيرد :يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيهً مرضيه ...آرام ،فروتن و
[با] آرامش و اطمينان ،همچون نيايشگري که از قيام به قعود و سجود ،دستها را
در دو سو پهن ميگسترد و پيشاني بر خاك مينهد ،در برابر دريا خود را به
فروتني و تسليم و نياز ميگستراند؛ با اين همه؛ دريا نيز از ساحل ابدي خويش
چندگامي به سوي او بيرون ميآيد و او را در آغوش ميگيرد و با خود به قعر
اقيانوس ،به قلب دريا ،به متن وجود ،...به عشق [ميبرد] و ،رجعت ،آري :انا هلل و

است ،زيرا از آتش خورشيد ،قلب دريا ،به گونه بخاري برخاست ،و در بازي
تندبادهاي پريشان ،آسمان دريا را رها کرد و به دوردست هاي غريب کوهستانها
رفته ،و در آنجا ،در سردي و جمود و بيکسي ،همچون يخچال هاي بزرگ ،به
زندگي قبرستاني خويش آرام گرفته؛ گويي مرد.
و باز به آتشهمان عشق ،همان پنجه آفتابي که او را از دريا به در ميکشيد و
بيرون برد ،ذوب ميشود ،به راه ميافتد و به سوي دريا بازميآيد:
نيستان تا مرا ببريدهاند کز
هرکسي کو دورماندازاصل خويش

از نفيرم مرد و زن ناليدهاند
بازجويد روزگار وصل خويش
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سرود آفرينش ،نه شعر است نه فلسفه؛ زيبايي ،عشق ،پرستش ،جهانبيني و
جوهر و رازي است ،که شرق را و مذهب را ميسازد .و عشق ،مفهوم خدا،
طبيعت و انسان را تعريف ميکند.
اما افسوس! افسوس که مارکسيسم و سرمايهداري همچنانكه زندگي انسان را
ميان خود تقسيم کردهاند ،تعقل و علم و روح انسان را ،و همه انسانها را ،در دو
قالب تحميلي خويش به جمود کشاندهاند و آدمي را از اين افقهاي بزرگ و
زيبا دور کردهاند.

[سوق ميدهد] و مارکسيسم که همه چيز را در تنگناي حقير توليد ،توزيع و
مصرف _ هر چند عادالنه_ خالصه ميکند .و بينش يك روشنفكر عادي نيز
چنان به رقت افتاده است که در ميان يك نوع ايدهآليسم و يك نوع
ماترياليسم،که هر دو قالب هاي خشك ،استاندارد شده و بيمعني ساخت فرنگند،
محدود مانده است.
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و اي کاش ،تو ،3شهامت و قدرت عصياني از همه اين افسارهاي فكري و اين
بندهاي عقلي را به دست آوري و بتواني انسان را ،جهان را ،خود را ،زندگي را و
هستي را در وراي سقف کوتاه اين دو دشمني که خويشاوند يكديگرند ،ببيني،
بشناسي و بوي خدا را در قلب خاك و در نهاد نان استشمام کني .ميدانم که
ميتواني! و ميدانم آمريكا از جذب و هضم و مسخ تو عاجز است ،و حقيرتر و
فقيرتر از آن است که تو را در معده بزرگ و حريص خود_ که آهن و آدم را
هضم ميکند ،به گُه ميکشد[ -هضم و جذب کند[.

هجوم همه اين قدرتها خواهد بخشيد و همچون يك موميايي سحرانگيز و مرموز
نگاهت خواهد داشت .ميدانم تو اين مايه را داري و نيز خودآگاهي را ،و به
خصوص يك خودآگاهي شخصي و خصوصي را .چونكه تو وارث چندين نسل
تالش در راه ايماني هستي ،که همه قدرتها در راه محو آن همدست و همداستان
شدند و الاقل پنجاه سال است که در سرزمين ما ،همه رويدادها براي ريشهکن
کردن آن و ،از آن بدتر ،براي مسخ آن دست به کارند

.

 . 3خطاب تو ،آنچنانكه از متن استنباط مي شود ،به فرزند معلم شهيد – احسان – مي باشد که گئيا عازم سفر به
آمريكا بوده است] .بنياد شريعتي[
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(خدا انسان را از لجن 3آفريد؛ سپس از روح خويش در او دميد و «بر صورت
خويشش ساخت» 5و نامها را به وي آموخت و آن «امانت» را بر زمين و آسمانها
فرمود تا در پيشگاه او به خاك افتند).1
و چهره همين انسان را همواره ،هالهاي از «اندوه» در برگرفته و از نخستين
روزهاي تاريخ ،هرگاه که از انبوه تالشهاي حيات ،خود را به گوشه انزوايي
ميکشانده تا به «خويش» و به «جهان» بينديشد ،اخمي از بدبيني بر نگاهش نقش
ميبسته و موجي از اضطراب بر سيمايش مينشسته است زيرا ،وي همواره خود را

 . 3حماء مسنون (قرآن)
 . 5حديث نبوي و آيه اي از انجيل
 . 1خلقت انسان در قرآن
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ازين عالم «بيشتر» مييافته و مييافته است که «آنچه هست» او را بس نيست،
احساسش از مرز اين هستي ميگذرد و آنجا که «هرچه هست» پايان ميگيرد ،او
ادامه مييابد و تا «بينهايت» دامن ميگسترد.
وانگهي ،در سيماي اين خرابآباد ،با سرشت صميمي خويش و آن «خويشتن
زالل خويش» بيگانگي ذاتييي ميبيند که او را از خو کردن و پيوند بستن با آن
نوميد ميسازد و احساس غربت را در عمق وجدان خويش بيدار ميکند و چون
دردناکانه پي برده است که طبيعت پست و بيمغز و بيگانه با او رداي خويش را

طبيعت و هستي خويش بيزار ميگردد .احساس غربت در اين عالم و بيزاري از
بيگانگي با خود ـ آن خودِ همدست و همداستان با اين عالم ـ «وطن» را و
«خويشاوندي» را فراياد او ميآورد و از اينجا است که «ثنويت» ،ريشهدارترين
اصل فلسفي بشر ،از هم آغاز در ايمان وي خانه ميکند و بيهوده نيست که در
نخستين طرحهاي خام و مبهمي که در مغز انسان ابتدايي شكل گرفته است،
انديشه «جهان زيرين» و «جهان زبرين» ـ در هر زباني به نامي و در هر قبيلهاي به
گونهاي ـ هميشه و همه جا هست و بيقراري در اينجا و شيفتگي بدانجا و آرزو و
تالش براي تقرب و تماس با آن ،از طلوع تاريخ تا کنون ،شورانگيزترين تپشها
و تالشهاي روح او را که مجموعه حيات معنوي او است ،پديد آورده است.
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از فراز قله تاريخ ،انسان را ميبينيم که ،در جستجوي يافتن راهي به «آن سو»،
دست بر آسمان برداشته ،يا چشم در چشم آفتاب دوخته و يا در برابر شعله مرموز
و بيقرار آتش نشسته و بدان خيره مانده و آرزوي «نجات» و نشئه «نياز» را،
سرشار از اخالص و اشتياق ،با خويش زمزمه ميکند زيرا ،در چهره اين هر سه،
«از اسرار شكآلود» آن ديار ،اشارهاي خوانده است و «روشنايي» را ـ که با
سرشت کور و کدر اين خانه خاکي بيگانه ديده ـ سايهاي پنداشته که از
آسمانهاي ديگر بر اين سراي سرد و تيره افتاده است.

غربت گرفتار ميديده ،سراسيمه و پيگير ،در راه جستجوي آن «بهشت گمشده»
خويش ـ که ميداند هست ـ بر هر چه ميگذشته که از آن در او نشاني مييافته،
به نيايش زانو ميزده و هر گاه که بر بيهودگي آن آگاه ميشده است ،بيآنكه در
يقينش به بودنِ آن «نميدانم کجا» خللي راه يابد ،بيدرنگ نشانه ديگري را سراغ
ميکرده و ،در اين به هر سو دويدنهاي خستگي ناشناس ،آنچه هرگز خاموش
نگشته ،فريادهاي رقتبار اين گرفتار غربت بوده است که هنوز بيتابانه دست به
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ديوار اين عالم ميکشد تا به بيرون روزنهاي باز کند،3
تناقض پاسخها و تنوع و تضاد تجليها وحدت درد و نياز را از چشم ما پوشيده
ندارد! فريادهاي پريشان و مضطرب گيلكمش در زير آسمان سومر ،تالشهاي
شكنجهآميز بودا براي نجات از «کارما» و نيل به «نيروانا» ،نالههاي به درد آلوده
علي در خلوت شبهاي خاموش نخلستانهاي حومه مدينه و نيز خشم عصياني و
مأيوس سارتر و کامو از «بالهت و بيمعنايي اين عالم» ،همه تجليات گونهگون
روح مضطرب انساني است که خود را بر روي اين خاك تنها و بيگانه مييابد و

چرا انسان ،هرگاه ،دور از غوغاي روزمرگي و برتر از ابتذالِ زيستن ،به خود و به
اين دنيا ميانديشد و در تأملهاي عميق و تپشهاي پرطنين و خياالت بلند غرق
ميگردد ،بر دلش درد پنجه ميافكند و سايه غمي ناشناس بر جانش ميافتد ،و
دور از نشاط و شعف ،در تنهايي اندوهگين خويش مينشيند ،سر به دو دست
ميگيرد و «نم اشكي و با خود گفتگويي» دارد و ،برخالف ،هرچه به روزمرگي و

3

 .ايمان به فتيش ( ،)Feticheتابو ( ،)Tabouتوتم ( ،)Totemمانا ( ،)Mannaبت ،ستاره ،خورشيد،

آتش ،ارباب انواع و ارواح مرموز( ،)Animismeبهشت ،آخرت ،ماوراء الطبيعه و  ...همه حكايتگر جستجوهاي
پياپي و ملتهبانه انسان است ،از نخستين مراحل تاريخ حياتش ،براي دست يافتن به آن رمز ناپيدا ،جهان ماوراء ،آن
نمي دانم چه ،نمي دانم کجا ،آن نه اين و در يك کلمه :غيب
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ابتذال اين جهاني نزديكتر ميشود ،به پايكوبي و دستافشاني و شوق و
شعفهاي کودکانه و گنجشكوار بيشتر رو ميکند؟ چرا همواره عمق و تعالي
حال و روح و انديشه و هنر با اندوه ،و حمق و پستي و ابتذال با شادي توأم است؟
چرا از روزگار ارسطو ،قاعده مكتوب بر اين است که در هنر ،هرچه عميق است
و جدي غمناك است 3و هر چه سطحي و مبتذل خندهآور و شاد؟ چرا انسانها ،و
هر که انسانتر بيشتر ،به عمد ،در طلب آثار غمآور هنرياند و دوستدار اندوه؟
مگر نه اين است که اندوه تجلي روحي است که چون برتر و آگاهتر است ،تنگي

ميدارند؟ مگر نه اين است که در اين حالت است که پيوندهاي بسيار آنان با
آنچه زيستن اقتضا ميکند ،ميگسلد و بار سنگين هستي از دوش روح ميافتد،
فشار خفقانآور و ماللتبارِ «بودن» سبك ميشود و تنها در اين لحظات بيوزني
است که ياد تلخ غربت فراموش ميشود و چهره زشتِ «هستن» از پيش چشم
محو ميگردد5؟ چرا روحهاي بلند و دلهاي عميق ،اندوه ،پاييز ،سكوت و

 . 3نمي دانم هر چه غمناك است عميق است و جدي – که چنين نيست – بلكه هر چه عميق است و جدي
غمناك است.
 . 5مولوي علت آنرا فراموشي و غفلت از بار سنگين آزادي و اختيار که جان انسان را مي فشرد مي داند.
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غروب را دوستتر ميدارند؟ مگر نه اين است که در اين لحظهها است که خود
را به مرز پايان اين عالم نزديكتر احساس ميکنند؟
انسان ،در عمق فطرت خويش ،همواره در آرزوي «مطلق»« ،بينهايت»« ،ابديت»،
«ازليت»« ،روشنايي»« ،جاودانگي و خلود»« ،بيزماني»« ،بيمكاني»« ،بيمرزي»،
«بيرنگي»« ،تجرد مطلق»« ،قدس»« ،آزادي و رهايي مطلق»« ،نخستين آغاز«،
«آخرين انجام»« ،غايت مطلق»« ،کمال مطلق»« ،سعادت راستين»« ،حقيقت مطلق»،
«يقين»« ،عشق»« ،زيبايي»« ،خير مطلق»« ،خوبترين خوب»« ،پاكترين پاك» ...

خويشاوند مييافته و بدانها سخت نيازمند ،و اين عالم که نسبي است و محدود و
عرضي و متوسط ومقيد و زشت و رنجزا و آلوده و سرد و تيرهدل و برده ذليل
مكان و زمان و محكوم نقص و مرگ ،با اين آرمانهاي شورانگيز روح بلند پرواز
انسان ناشناس و ناسازگار است .پس اين معاني از کجا در دل انسان افتاده است؟
اين چشمههاي شگفتانگيز غيبي ـ که همواره در اعماق روح آدمي ميجوشد ـ
از کجا سرچشمه ميگيرد؟ اين روح بيتاب ازين عطشهاي ملتهب ،در اين
کوير سوختهاي که در آن جز فريب سراب نيست ،رها گشته و راه خانه خويش
را گم کرده است.
چنين است که بدبيني و نگراني و عصيان و عشق به گريز ،از آغاز ،با نهاد اين
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زنداني بزرگ خاك سرشته شده و در عمق وجدانش «اضطراب» خانه کرده و از
همين نهانخانه است که سه جلوه شگفت و غيرمادييي که همواره با انسان قرين
بوده است ،سر زده است:
مذهب ،عرفان و هنر:
مذهب تالش انساني است «به هست آلوده» تا خود را پاك سازد و از خاك به
خدا باز گردد؛ طبيعت و حيات را که «دنيا» 3ميبيند« ،قداست» 5بخشد و «اخري»
کند چه ،قدس ،بگفته دورکهيم ،فصل مذهب است و شاخصه جوهري آن.

بيگانگان ،که همه موجودات و کائناتاند ،همخانه .بازي است که در قفسي اسير
مانده و بيتابانه ،خود را به در و ديوار ميکوبد و براي پرواز بيقراري ميکند و،
در هواي وطن مألوف خويش ،ميکوشد تا وجود خويش را نيز که مايه اسارت

 . 3دنيا و اخري – دو صفت است نه اسم دو اقليم جغرافيايي مشخص و همسايه .هر چه پست است و زشت و
اندك و فاقد روح و تعالي و معني و آلوده ابتذال ،دنيا است و آنچه زيبا و خوب و جاويد و مملو از حقيقت و معني
و علو و جالل اخري – هر چه نزديك است و دم دست و نازل و سودمند دنيا و آنچه برتر و دورتر و متعالي و
ارزشمند اخري.
 . 5چرا مفهوم قدس – ( )Sacrدر روح و انديشه آدمي از نخستين روزهاي حيات تاريخيش پديد آمده و
همواره او را در پي مي کشانده است؟
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او است و «خود حجاب خود شده است» از ميان برگيرد.
و هنر نيز تجلي روحي است که آنچه هست سيرش نميکند و هستي را در برابر
خويش اندك مييابد و سرد و زشت و حتي ،به گفته سارتر ،احمق! و عاري از
معني و فاقد روح و احساس و او اضطراب و تلخكامي صاحبدلي بلندپرواز و
انديشمندي بزرگ و سرمايهدار معني و احساس و معرفت را دارد که در انبوه
مردمي بيدرد و بيروح و پست و خوش گرفتار آمده است و خود را با ديگران
همه ،جز با خويشتن ،تنها مييابد و با اين زمين و آسمان و هرچه در اين ميان

و هنر ،زاده بينشي چنين بيزار و احساسي چنين تلخ از هستي و حيات ،ميکوشد تا
آنرا تكميل کند ،آنچه را «هست» به آنچه «بايد باشد» نزديك سازد و باالخره ،به
اين عالم ،آنچه را ندارد ببخشد.
مذهب و عرفان از اينجا راهشان با هنر جدا ميشود که آن دو انسان را از غربت به
وطن رهنمون ميشوند ،از «واقعيت» بازش ميدارند تا به «حقيقت» نزديكش
سازند .مذهب و عرفان ،هر دو ،بيقراري در اين جايند و فلسفه گريز ،آن به
جايي و اين به «هر کجا که اينجا نيست»! اما هنر فلسفه ماندن است ،وانگهي،
چون ميداند که اينجا جاي ماندن نيست ،ميکوشد تا با «تصوري» و ،به قولي ،با
«خاطرهاي» که از خانه و وطن خويش و زندگي در آن دارد ،همين جا را بر گونه
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آن بيارايد و با خلقتهاي هنري ،زبان ،اصوات ،اشكال و رنگها ،آن «ديار
ناپيداي آشنا و زيبا» را در اين «پيداي بيگانه و زشت» ،تقليد کند و اينجا است که
هنر ،چنانكه ارسطو ميگويد ،محاکات ) (drameاست اما بر خالف گفته او،
محاکات از طبيعت نيست بلكه ،درست برعكس ،محاکات از ماوراء طبيعت است
تا طبيعت را بر صورت آن بيارايد .هنرمند نيز ،همچون مرد دين يا عرفان ،چهره
اين عالم را با خويش بيگانه مييابد اما ،برخالف اين دو ،چون از آشنا سراغي
ندارد ،ميکوشد تا به هدايت آن «لطيفه نهاني» که عشق و زيبايي از آن

را محكوم به زيستن و بودن با او ميبيند ،رنگي از آشنايي زند و «زندان» خويش
را همانند «خانه»ي خويش آرايش دهد .از اينرو ،هنر تجلي غريزه آفريدگاري
انسان است در ادامه اين هستي که تجلي آفريدگاري خدا است تا کمبودي را که
در اين عالم احساس ميکند جبران نمايد و بدينگونه بيزاري و بيقراري خويش
را ،در اين سرايي که نه براي او کردهاند ،تخفيف دهد و زيستن در اين غربت و
در آميختن با انبوه بيگانهها را تحمل کند.3

 . 3و در اينجا است که دو مسئله الينحلي که در هنر مطرح است و هنوز به جايي نرسيده است روشن مي گردد:
يكي مسئله رسالت هنر و مسئوليت هنرمند و اينكه چنين رسالت و مسئوليتي هست؟ و اگر هست چيست؟ ديگر اينكه
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صنعت نيز ،چون هنر ،تجلي غريزه آفريدگاري انسان است اما ،برخالف هنر ،از
احساس غربت و اضطراب و ناخشنودي از «آنچه هست» سرچشمه نميگيرد
بلكه ،برعكس ،براي نزديكتر شدن و خو کردن بيشتر به آن است ،مقصودش
رهايي نيست ،اسارت بيشتر است .هنر ميخواهد انسان را از آنچه طبيعت ندارد
برخوردار سازد و صنعت ميکوشد تا او را از آنچه طبيعت دارد برخوردارتر کند.
اما هر هنري ،حتي در پستترين مراحلش :تقليد و تفنن ،و بويژه در عاليترين
انواعش :موسيقي و شعر ـ و هر چه برتر ،شديدتر ـ تجلي «دغدغه» انساني است
نمايد .3از اين رو ،مذهب و عرفان «دري» است به بيرون از اين زندان و هنر
«پنجره»اي.
عموماً زيبايي را مايه هنر ميدانند و مالك آن و ميگويند هنر هدفش نمايش
زيباييها است .اين سخن ،اگر يكسره باطل نباشد ـ که هست ـ دست کم مبهم
است و در عين حال ،سطحي؛ در صورتيکه زيبايي نيز يك اثر هنري است که

هنر براي هنر است يا براي اجتماع؟ چنين توجيهي براي هنر نه تنها به اين مسئله پاسخ روشن مي دهد بلكه معني
گنگ هنر براي هنر و مفهوم پيچيده و تعبيرات و تلقيات مختلف و متضادي را که از هنر براي اجتماع – مي شود
آشكار مي نمايد.
 . 3يعني هنر دو کار ميكند :بيان و خلق.
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هنرمند ،در اين جهان که فاقد زيبايي است ،آن را ميآفريند؛ اين گل زيبا نيست؛
من زيبايي آن را پديد ميآورم ،چنانكه نقاش تصوير آن را و شاعر عشقبازي و
بيوفايي آن را و موسيقيدان نجواي آن را.
کيست که واقعاً نداند که در عصمت ملكوتي سپيده ،در زمزمه جادويي
چشمهساران ،در نسيم پيامآور سحر ،در چشم خونپاالي غروب ،در نغمه آسماني
شباهنگ ،در خلوت نيمهشبهاي روشن کوچه باغهاي خاموش ،در خم خسته
چشمي از تب عشق ،در هم آغوشي پاك مه و مرداب ،در لبخند ،در نگاه ،در

افق ،در شفق و در هرچه ما را ازخويش بدر ميبرد ،درست به همان اندازه عمق،
معني ،راز و زيبايي نهفته است که در قيافه يك «گوشتكوب»! و حتي در همان
درز پر از گوشت کوبيده شب مانده آن؟!
اينبيچاره انسان است که ميخواهد دنيايش چنين باشد و نيست .او است که خود
را در اين «کوخ» فاقهزده و تنگ و زشت گرفتار ميبيند و با فريب هنر ،آنرا
بگونه «کاخي» که شايسته «نيمهخدايي» چون او است ميآرايد ،3از اين رو ،هنر،

 . 3در اينجا مشكل تاريخ هنر نيز روشن مي گردد که چرا هنر همواره يا در اختيار مذهب بوده است و يا در
اختيار اشرافيت؟ دوستي مذهب و هنر زاده همزباني و همدردي و خويشاوندي آن دو است .و اما پرورش هنر در
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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در همه انواع و همه مراحلش ،انعكاس دغدغه اين «نيمهخاك ـ نيمه خدا» است،
اين «جمع دو بينهايت»؛ اين «اجتماع دو نقيض»! و اضطراب و اندوه و عشق و
بيقراري و ناخشنودي و بيزاري الزمه چنين ساختماني ثنوي است که يك
سرش ،در غلظت پلشت و عفن اين ماده ،اين مردار نهفته است و سر ديگرش ،از
مرز آفرينش ميگذرد و زمان و مكان ـ اين دو چهارديواري تنگ و خفقانآور ـ
را در هم ميشكند و بر آسمان بلند ابديت ،ذروه بلند ملكوت ميسايد ،آنجا که
کلمات پر ميسوزند و خيال از نيمه راه باز ميگردد .و هنر ـ قلم صنع فرزندان

به گونه بهشتي که جايگاه شايسته او بوده و هست آرايش کند ،همچنانکه در آن
زندگي نخستينش بود ،در اين زندگي تبعيديش ،که محكوميتي را ميگذراند ـ و
اين را همه گفتهاند ـ به شعر بينديشد و بگويد ،به موسيقي بشنود ،به رقص برود،

دامن اشرافيت به خاطر آن است که مردم مرفه ،از آنچه اين جهان دارد ،هر چه بيشتر برخوردارند ،کمبود آن را
بيشتر احساس ميكنند (ولو بصورت انحرافي) ،و هنر زاده چنين احساسي است .اما مردم تهيدست و زحمتكش ،که از
بسياري از آنچه اين جهان دارد محروم اند و همواره گرم تالش براي کسب آنند ،جهان را غني مي پندارند و فقر
خود را احساس ميكنند نه فقر عالم را .روانشناسي طبقاتي و مقايسه رنجهاي اروپايي و آمريكايي با رنجهاي آفريقايي
و آسيايي و آرزوها و نيازهاي مادي و يا رآليستي کارگر و دهقان با گرايشهاي موهوم و يا ايده آليستي بورژوا و
سرمايه دار اين مسئله را روشن تر مي سازد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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به نقاشي ببيند ،به قدرت تشبيه آنچه را در طبيعت بيحال و بيتوان است روح
دمد و ،به نيروي استعاره آنچه را ندارد ببخشد؛ به زبان کنايه و رمز ،از کلمات که
اشياء بيجان و ناتوان اين جهانند ،آنچه را ندارند و او ميخواهد ،بيرون کشد ،به
سرانگشت مسيحاي مجاز ،به همه اشياء ـ که همسايگان مرده و گنگ و احمق و
بيگانه اويند ـ حيات و زبان و شعور و آشنايي دهد و بر چهره ناآشناي زمين و
آسمان ابله اين توده انباشته از عناصر ،رنگ انس و معني و احساس و
خويشاوندي زند.3

خويش نميخواند و همدردي و خويشاوندي تشنهترين نياز روح آدمي است.
آسمان صاف و ستارهباران و پرآرامش يك نيمه شب تابستان ،آسماني راحت و
بيدرد است و روح مضطرب و گرفته «تنتوره» ) (Tintoretآسماني گرفته و
مضطرب ميخواهد؛ آسماني نه آبي بلكه زرد! و اين عالم آسمان زرد که
اضطراب را الهام کند ندارد ،تنتوره بر فراز «جلجتا» آسماني زرد ميآفريند.

 . 3و در اينجا است که بيهودگي کوشش کساني است که خواسته اند هنر را در قالبها و قاعده هاي ثابت و
مشخصي مقيد سازند آشكار مي گردد .وضع قاعده براي هنر به همان اندازه خنده آور است که کسي بخواهد براي
غم خوردن – يا خشمگين شدن – آداب و رسوم و مقرراتي دقيق ترتيب دهد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کوششهاي «پيكاسو» در رهايي هنر از بند تقليد طبيعت ،نشانه روشني از عصيان
در فطرت هر هنري است ،تجلي اضطراب روحي است که کمبود طبيعت را در
برابر نيازهاي بلند خويش دردناکانه احساس ميکند .بهقول «سارتر» ،پيكاسو
ميکوشد تا قوطي کبريتي بسازد که در عين حال ،يك شبپره باشد بيآنكه از
قوطي کبريت بودن خارج شده باشد .3چرا؟ زيرا که طبيعت از اجتماع دو ضد
عاجز است و انسان اين عجز را نميخواهد تحمل کند .سرزدن ناخودآگاه صبح
بياراده و بياحساس ،روح شاعري را که همه کائنات بايد با او بينديشند و همه

دالوري ناگهان از پس افق سر بردارد و خنجرش را برکشد و گريبان سياه شب را
به عمد ،تا ناف چاك زند و چشمه جوشان و زرين فردا را بر پهنه آلوده به ديشب
اين صحرا باز کند و چنين صبحي را طبيعت ندارد ،بدينگونه ميآفريند:
«صبح از حمايل فلك آهيخت خنجرش»!
خواهيد گفت :پس «لئوناردو داوينچي» چه؟ خانم «موناليزا» لبخندي بر لب
داشته است و نقاش آنچه را در طبيعت بوده است تقليد کرده ،شگفتا که در اينجا

 . 3شعر چيست سارتر ترجمه من در نامه پارسي  3343پاريس ،و هيرمند  3114مشهد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کمبود طبيعت آشكارتر است .طبيعت بر لب زني لبخند پرمعني و گرفته و آميخته
با اندوهي مهربان و ماليم و مرموز نشانده است اما داوينچي چنين لبخندي را بر
يك قطعه پارچه بخشيده است و چند گرم خاك! و اين است آنچه طبيعت فاقد
بوده است.
نقاشي که وسوسه اندام زني ،سكوت پرسخن نگاهي ،جالل و قداست روحاني
معبدي را به يك مشت گچ و رنگ ميبخشد خلق بديعي نكرده است؟
بيشك ،همچون انسانها که در فاصلههاي متفاوت ،ميان «لجنزار» و «نفخه روح

صادق اضطراب و حسرتي ميشوند که در هر که انسانتر است ،دردناكتر
است.
خواهيد گفت« :پس آثار پستتر از «هست» ،در جهان هنر ،که با اين مسير
متعالييي که براي هنر نشان داديم نميخوانند؟ !» .چرا ،ميخوانند! اگر اين آثار
حقيقتاً پستند و نه فضيلتي بر هرچه هست ،که نقيصتاند ،در اينجا به قول
اصوليون ،اختالف بر سر مصداق است نه مفهوم ،چه ،زني که خود را چنان
ميآرايد که زشتتر از آنچه هست ميشود و نفرتانگيز ،با زني که به فريب
هنر ،زيباييهاي خيرهکنندهاي در چشم و ابرو و لبخند و اندامش ميآفريند که
نيست ،در احساس و هدف ،مشترك است؛ و اينجا ما در برابر مبحث ديگري
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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قرار ميگيريم بنام توفيق و عدم توفيق در خلق هنري و تعيين ارزشها و علل و
عوامل و کيفيت و درجات هر يك که کار نقد است و قلمرو ويژه آن.
خويشاوندي ميان مذهب و عرفان و هنر را تاريخ نيز شاهد بوده است ،هنرها
مذهبيترين و عرفانيترين موجودات اين عالمند .در دامن مذهب و عرفانزادهاند
و از اين دو پستان شير خوردهاند .هر هنري معراجي است و يا شوق معراجي که
در آن ،هنرمند ،هرچه از بار «هست» سبكبارتر است ،سدرهالمنتهايش از زمين
دورتر است و روشنايي و گرما و قداست و زيبايي «ماورا» را بيشتر احساس
ميآرايد 3هنر سخن از ماوراء است و بيان آنچه ميبايست باشد و نيست .و از اين
است که موسيقي ،عليرغم بدرفتاريهاي مسلمانان ،هرگز دست از دامن تصوف
اسالمي برنداشت و از همين رو است که مسئله پيچيدهاي که در ادب و فرهنگ
فارسي مطرح است روشن ميگردد که چرا عرفان ما ،تا چشم ميگشايد ،خود را

 . 3و از اين رو است که هنر هر چه با واقعيت فاصله مي گيرد و از پسند عقل رايج دورتر مي شود زيباتر و
گيراتر مي گردد زيرا واقعيت تهيدست است و تهي مغز و عقل نيز بومي اين سرزمين است :سرزميني که هنر همواره
در آن احساس غربت ميكند و فرمان عقل حاکم بومي اين کشور ار گردن نمي نهد و از اين رو است که هرگز
زيربار قيودي که عقالً بر او نهاده اند نرفته و در برابر هر که خواسته افساري از منطق بر سرش زند ،طغيان کرده و هر
زنجيري را گسسته است.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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در دامن شعر ميافكند و به تعبير بهتر ،تا زبان باز ميکند ،به شعر سخن ميگويد
و برخورد اين دو خويشاوند همدرد و همزبان ،با هم ،زيباترين و شورانگيزترين
واقعه تاريخ معنويت شرق پرمعني است چه ،عرفان ـ که رنج غربت بيقرارش
کرده است ـ با شعر ،که پيداست زبان محاوره اين عالم نيست ،و به ياري کلمات
شعري ـ که فرشتگان تيزپر و سبكبال عالم بااليند ـ و نيز با اشارات موسيقي ويژه
آن ـ که به گفته امهسزر« :صداي تصادم موجهاي انديشه است بر ساحل اين
هستي» ـ پرواز روح بيتاب را از حصار گنگ و خفه اين تبعيدگاه تسهيل
tarikhema.org

ميکند.
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دوستان عزيزم

اين نوشته را به عنوان «مقالهاي رسمي» ،که براي چاپ نوشته باشم ،تا در
اختيار «خوانندگان محترم رسمي» قرار گيرد و «مطالعه فرمايند» و با «امعان نظر
جدي و مبارك» خود ،آن را بر اساس مالكهاي ادبي و ضوابط موجود در
بدهند ،تلقي نكنيد.
در آغاز عمر دوبارهام ،تنهايي عليشناس ـ که در اين «کوير» ،همچون يك
تكدرخت بيبرگ وبار و سوخته «تاق»« ،تنها زندگي ميکند و تنها ميميرد و
تنها برانگيخته ميشود» ـ خود را همچون «صاعقه» بر جانم زد و من ـ در برق آن ـ
خود را به چشم ديدم! قلمي ـ به رنگ «خورشيد» ـ به دستم داد و قلمم را ـ که به
رنگ «سياه» بود ـ از دستم گرفت.
و من ،آن شب را نشستم و ايمانم را نوشتم.
همين!
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اقراء باسم ربك الذي خلق،
خلق االنسان من علق،
اقراء ،و ربك االکرم،
الذي علم بالقلم.
...
(نخستين پيام جبرييل)

هنوز هم توتمپرستيم .هر کسي توتمي دارد؛ از ميان اشياء اين عالم ،هر کسي
خود را با يكي از آنها خويشاوند مييابد؛ احساس ميکند که ميان او و آن
پيوندي است مرموز که حس ميشود و وصف نميشود و آن توتم او است؛
شخصيت خويش را در توتم خويش احساس ميکند؛ خود را در آن ميبيند؛
جايگاه آن «خود حقيقي» و راستين و پنهاني و صميميش را در توتمش مييابد.
«توتم» هر کسي «خود» او است که در خارج از وي ،وجود يافته و مجسم شده
است.
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توتم يك شواليه ،يك عيار ،يك اسوار ،يك سوارکار صحرا« ،شمشير» او
است.
شاعر جاهلي عرب ميگويد:
«اي شمشير من ،تو را هر روز خون تازه دشمن ميدهم و هر روز ،تو را
تشنهتر مييابم.
اي شمشير من ،مادران طايفه مَعد کودکان ناز پرورد خويش را براي تو

اي مادران بنيمَعد ،پسر بچگان عزيز خويش را شير دهيد ،هرچه بيشتر شير
دهيد که شمشير من سخت تشنه است.
شنيدهام که شيرهاي پستان مادران است که ،در کام شيرخوارگان ،خون
ميشود.
در معرکههاي هولناك ،چه کوششها کردهاند تا تو را ،اي شمشير من ،از من
جدا سازند .در کنار چاه بنيراغم ،پاي کوه سَلعا ،در سرزمين وطيس ،مردان دلير
معد بر قافله ما تاختند .ما دو شمشير بيشتر نبوديم و همراهانمان زنان و کودکان و
گوسفندان و کاالهايمان بودند! و آنها دهها شمشير و بيهمراه! ما غارت شديم،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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زنانمان را به اسارت بردند و شترانمان را پي کردند ،اما تو را از من نتوانستند
گرفت .چگونه ميتوانند مرا از تو دور کنند که اگر در بستر مرگ بيفتم و جان
مرا بگيرند ،تو را از دستم نتوانند ستاند ،مگر آنكه بازويم را از سر شانهام ببرند و
تو را با بازوي بريدهام ـ که از تو دور نميشود ـ از من دور کنند».
کبوتربازان حرفهاي را ديدهايد؟
سحرگاه ،به ناشتا ،از خواب برخاسته و سيگار اشنو را زير لب گذاشته ،با
پُكهاي تشنهاي که سرفههاي سينه مجروحش دود را لحظه به لحظه به بيرون

ميگشايد و ناگهان ،انفجاري از پرواز ،از پرکشيدن تند و نرم دهها کبوتر رنگين
و زيبا که ديري بود چنين لحظهاي را انتظار ميکشيدند! و لحظهاي بعد« ،گرد بام
دوست» ،چرخ ميزنند و بر گرد سر دوست ميگردند و او ـ کبوتر باز عاشق ـ
چشم بر سينه آسمان پاك و مهربان بامدادان دوخته و نگاههاي شوقزدهاش را،
همچون دو کبوتر نامريي ،به ميان دسته کبوترانش ميفرستد تا با آنها بپرند و
بگردند و بچرخند و بازي کنند و طعم خوش رهايي را بچشند و در هواي پاك و
لطيف و باز آزادي دم زنند و کبوترباز ـ که در همه اين آفرينش خدا ،جز
کبوترش هيچ ندارد ،جز با کبوترش آشنا نيست ،جز کبوترش او را دوست
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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نميدارد ،و جز براي کبوترش نيست ،و جز کبوترش نيست ـ در چنين لحظاتي
سرشار از بودن و لذت بردن ،در چنين دمهايي پاك و خوب و زيبا و عزيز و
نشئهآور« ،زندگي ميکند»...
و کبوتر «توتم» او است ،معني هستي او است ،هستي او است ،بهانه زنده بودن
او است؛ جز کبوتر ،هرچه هست ،سنگ است و مجسمه است و خاك است و
زشت است و سرد است و بيهوده است.
براي يك موزيسين ،بتهوون ،شوپن ،موتزارت ،باخ ،هايدن ،آرمسترانگ،

يك توتم است ،در او زندگي ميکند .با او حرف ميزند ،با او است؛ جز او،
هرچه ديگر هست ،بيگانه است و بيگانهاند و بيهوده بيهوده!
يك کلكسيونر ،قيمتيترين سكهاي که دارد ،کاملترين کلكسيوني را که پس
از عمري تكميل کرده است ،توتم او است.
در پاريس ،يك کلكسيونر تمبر ،داستاني را پديد آورد .از سري يكنوع
تمبري که جمع ميکرد ،يك تمبر خاص را کم داشت .سالهاي دراز ميگشت
تا بيابد و نمييافت .سفرها کرد و آگهيها داد و کارها کرد رنجها برد و انتظارها
کشيد و خرجها کرد تا باالخره آنرا يافت! در اواخر زندگي هم آنرا يافت و در
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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اوج نااميدي هم آنرا يافت و چه شوقي! زندگياش ديگر بيهوده تمام نميشد ،و
چه خوب!
اما افسوس که سرنوشت شوم در کمين او بود و اينها همه مقدمهچيني بود
براي آنكه ضربه بيرحمش را ناگهان فرود آرد.
پيرمرد در هتلي زندگي ميکرد ،در دو اطاقي که تنها او بود و خانواده
بيشمارش :تمبرها! و بچه عزيز دردانهاش :همان آخرين تمبري که ،پس از يك
عمر انتظار ،به آغوش پدر پيرش آمده بود.

اطاقش را زد ،خبري نشد؛ در زد ،خبري نشد؛ فرياد زد ،پاسخي نشنيد؛ در را باز
کرد و وارد شد.
پيرمرد ،در کنار کلكسيون باز تمبرش جان داده بود!
هرچه جستند ،نه اثر ضربهاي بر او يافتند و نه نشانه سمي! علت مرگش
مجهول بود .ديروز ،پيرمرد ،سرشار نشاط و شعف ،با جلفيهاي کودکانهاي ،از
پلهها باال رفت ،تا پاسي ،صداي زمزمه شادش از اطاق بلند بود .خودکشي هم
نكرده است ،کسي هم به او آسيبي نزده است ،پس چرا...؟
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ناگهان ،يكي از دوستان نزديكش و همكاران «آشنايش» ،در ميان انبوه پليس
و کارآگاه و کارمندان هتل که گرد جنازه پيرمرد حلقه زده بودند ،چشمش به
کلكسيون باز تمبر افتاد و با شگفتي ديد که آخرين تمبر نيست!
«توتم» مرد نبود!
چندين سال پيش ،خبر عجيبي منتشر شد که همچون پتكي بر مغزهاي مردم
کتابشناس و آدمشناس فرود آمد و همه را غرق حيرت کرد.

کتابها پير شد و در کنار کتابها مرد .براي يك کتابدوست ،دنيا عبارت از
کاروانسراي بيدر و پيكر و بيمصرفي است که تنها ،در گوشهاي از آن ،يك
مشت کتاب ميتوان يافت .از اين عالم همين گوشه است که به درد ميخورد،
معني دارد ،و ميارزد به اينكه يك انسان خود را به آنجا بكشاند و با کتابها
«محشور» شود و رفيق شود و با آنها بهسر برد و «زندگي مشترك» داشته باشد و
عمر را همه در کار آنها کند.
چه جمع خوبي! يك انسان کتابپرست و کتابهايش! چه دوست پاك و
عزيزي! دوستي انسان و کتاب :چه خانه و خانواده خوشبختي! کتابخانه و کتابها

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و سرپرستشان که زندگيش را ،آرزويش را ،همه در اين چهار ديواري کوچكي
که براي او ،از همه آفرينش بزرگتر است ،محصور کرده است.
مرحوم نفيسي کتابشناس بود ،کتابدوست بود ،کتابباز بود؛ عاشق کتاب،
بيقرار کتاب ،وقف کتاب ،محو کتاب بود .مرد کتاب ،خودبهخود ،مرد انديشه
و احساس ،شرف و تقوي ،مناعت و انسانيت هم هست ،ميشود .نميگويم از هر
نقصي و ضعفي مبري است؛ نه ،چنانکه وي مبري نبود ،اما بههرحال ...به نسبت...
با فرض اينكه همين آدم ،کتابآميز هم نميبود !...به نسبت ديگرنفيسيهاي

اسالم را ببينيد که چگونه ميانديشد؟ هرکه مسلمان نيست ،کافر است .اما
کافر بيکتاب نجس است و کافر اهل کتاب پاك! همسايه ديوار به ديوار مسلمان
است! شگفتا! کتاب 3کافر را پاك ميکند! يعني کتاب مثل آفتاب و آتش و
خاك و آب مطهر است؛ چه ميگويم؟ مثل اسالم مطهر است!...
و بگردم همين توده امي خودمان را که دشنامش ،در رديف «المذهب»،
«بيکتاب» است!

 . 3ممكن است برخي اهل فن! قال کنند که :هه! اينجا به معني کتاب آسماني است .متشكرم!
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نفيسي مدتي رييس کتابخانه مجلس شده بود ...چه مقامي شايستهتر و
لذتبخشتر از اين؟ چنين مقامي براي چنان مقيمي!
کتاب از آنِ کتابشناس و کتاب فهم است .کتابهاي دنيا مال کتابفهمهاي
دنيا است ،نه کتابدارهاي دنيا .مالك کتاب کيست؟ و مالكيت کتاب يعني چه؟
از ميان اشياء اين عالم ،چهار چيز است که مالك بردار نيست ،صاحب ندارد،
قباله مالكيت برايش بيمعني است ،ابلهانه است ،سخيف است ،حرف رسم و
رسومات! حدود و مقررات ،عرفيات و اعتبارات ،سند و مهر و امضاء و شاهد و

يكي کتاب است ،ديگري معبد است ،ديگري زيبايي است و ديگري ...دل!
دل يعني چه؟ دل يعني دل ،نه يعني مغز؛ مغز از آنِ صاحب مغز است و،
صاحب مغز متعلق به خانوادهاش ،و خانوادهاش منسوب به شهرش ،و شهرش
مربوط به مملكتش...
ببين چه حسابش روشن است و معين و منطقي! مو به درزش نميرود! مغز
يكي از اعضاء پيكر صاحبش است .همين!
اما دل معجزه بزرگ و شگفتي است؛ حساب ديگري دارد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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دل چيست؟ دل ،آن آدم فهميده اهل درد خوب با حالت لطيف عميق
مرموزي است که در اعماق درون بعضي موجودات راست باالي دوپا مخفي
است.
اما آن تكه ماهيچه خونآلود تلمبه مانندي هم که جزء احشاء جاندار است ،و
مثل يك مشتِ خونين ،توي قفسه سينه همه آدمها و حيوانها هست ،اسمش را
دل گذاشتهاند تا آنها که «دل» ندارند و اصالً نميفهمند چيست ،عقده پيدا نكنند
و خيال کنند که دل همان رفيق قلوه است ،همان که با قلوه و سنگدان و سيرابي و

ميدهد ،و شكم يك خانوار عيالوار سر و نيم سر را پر و سير ميکند ،و براي
شبشان هم زياد ميآيد و بعد از خوردنش هم «آن حاالت» به خورندهاش دست
ميدهد!
تازه اگر دل و قلوه حيوان حاللگوشت باشد!
و خيليها هم که خودشان را پاك راحت کردهاند و همان رييسهترين عضو
وجودشان ،يعني شكمشان را دل ناميدهاند و بهجاي آن همه فلسفه و مذهب و
عرفان و الهام و اشراق و ادب و هنر و شعر و عشق و احساس و رياضت و تزکيه و
تقوي و صفا ...يك دست «تنقيه آب صابون» ،مشكلشان را رفع ميکند و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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مسئلهشان را حل ،و دلهره و درد و پيچ و تاب و اضطراب و التهاب و شور و شر و
فغان و غوغا و بيقراري و رنجهاي نشناختني و حرفهاي نگفتني و رازهاي سر
به مُهر و ماجراهاي پوشيده و زواياي پنهاني و اعماق ناپيدا و دنياهاي سربسته آنرا
باز ميکنند و روشن و صاف و شسته و زنگار گرفته و ...چه توفيقي! چه آرامش
نفس و روشني درون و صفاي باطني!
چهار انگشت پايينتر گرفتهاند و خود را خالص کردهاند و جنگ هميشگي
شرق و غرب و کشمكش الينحل فلسفه و تصوف را به صلح کل بدل کردهاند و
بشري را ،با يك «آروغ بجا و ثمربخش» ،پايان دادهاند و «رستگار» شدهاند!
اما آن دل ،آن دل پنهاني مرموز شگفت که در بعضي روحها مخفي است،
کارش نيز شگفت است؛ او از چيزهايي سر در ميآورد که عقل ما هيچوقت
فكرش را هم نكرده است ،هوشش به اين جور چيزها هيچوقت نميکشد؛ مگر
عقل ما چه چيزها را ميتواند بفهمد؟ همينكه مثالً چه جور کاغذ باد هوا کند،
حساب کند که يك رأس آدم چند کالري بايد بخورد! وقتي اسهال بيخ ريش
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فالن مستطاب را گرفت ،از چه طريق علمي ـ فنييي ،بايد اقدامات کرد تا بندش
آورد تا ايشان ،الاقل در اين راه شهيد نشده باشند3؟! چه جور بايد مقدمات را
جور کرد تا با فالن «انسان» دمکلفت» که هيچ آشنايي با او ندارند ـ و آشنايي با او
هم حياتي است ـ ارتباط برقرار کرد؟ به «صاحب حاجت» بياموزد که چه جور
بايد دم جنباند و موسموس کرد و پوزپوز کرد ،تا مزاج خان ،براي «قضاء
حاجت» مساعد گردد؟ با چه دوز و کلكي بايد «زندگي» را جور ساخت که هم
آبرومندانه بچرخد و هم آخر سال ،براي دلگرمي و پشتگرمي و گرمي جاهاي

چهارنبش ،از اراضي واگذاري به مردم ،دولتي ،وقفي ،آستانهاي ...بقيد قرعه! به
«آدم هفت نبش» اصابت کند؟ با چه لطايف الحيلي ميشود قيافه و شكم و غبغب
و سرفه و لحن و ادا و اطوار و ساير لوازم فضل و اثاثه علم را طوري تنظيم کرد
که آدم يك سال تمام ،هر روز ،به کالس پنجاه ،صد ،دويست ،سيصد نفري برود

 . 3هر چند در تشيع صفوي روايات بسياري وارد شده است .در فضيلت اسهال ،تا آنجا که نص صريح داريم
که هر کس به اسهال بميرد شهيد مرده است .هر کس به اسهال بميرد ،بهشت بر او واجب است .شيعه صفوي اسهال
را جانشين جهاد کرده است و چه خوب! اين ها هم دو انگشت پايين تر گرفته اند .بهشت شيعه علوي ميعادگاه
مجاهدان است ،بهشت اينها نشيمن گاه اسهالي ها است .شيعه صفوي هم با خون خويش بهشت را بدست مي آورد.
تنها تفاوتي که با شيعه علوي دارد ،اين است که خون اينها زرد است.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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و بيايد و يكنفر هم بو نبرد که آقا کامالً بيتقصير است! بطوريکه همه رشتهها را
ميتواند درس بدهد!
عقل اينجور کارها از دستش برميآيد ،اما دل مقامش اجل از اين حرفها ،و
پروازش اعالي ازين بامها است .عقل فقط دو کار بلد است :يكي اينكه ميتواند
«بداند» ،يكي اينكه ميتواند «کلكي سوار کند» و همين! «فهميدن» کار عقل
نيست ،کار دل است .3اصالً دل چيز ديگري است ،جاي ديگري است ،از مقوله
اين دنيا نيست؛ چه جور ميتوان گفت مال کيست؟ منسوب به کيست؟ متعلق به

ميگويم مال اين دنيا نيست ،و مال صاحبش ،يعني همان آدمي که آنرا در
درون خود دارد ،نيست ،چه برسد به شخص ثاني يا جاي ثالث يا اعتباريات رابع
و خامس و...
يكي ديگر از چيزهايي که مالكيت بردار نيست ،قابل خريد و فروش و
معاوضه و معامله و رهن و اجاره نيست ،زيبايي است .از زيبايي «نشستنِ» دو لب

 . 3با حرفهايي که صفويه و فالسفه چند هزار سال است بر سرش دعوا دارند ،اشتباه نشود مسلمان دعواش سر
چيز ديگري است ،جبهه اش خندق است و عقلش همان دل ،دل صوفي ،نه دل علي.
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خوب در کنار هم و يا زيبايي «خوب برخاستنِ» دو لب پارسا از کنار هم گرفته تا
معجزه يك چشم خوب که خاستگاه نگاه است ،و رفتن تا زيبايي يك احساس
لطيف ،يك روح متعالي و همينطور برو تا ...زيبايي خدا! اينها را مگر ميشود
برايشان سند مالكيت تنظيم کرد؟ به ثبت داد و امضاء گرفت و شهادت داد که
«ثبت با سند برابر است»؟ و تمبر زد؟ و رونوشت مصدق برايش صادر کرد؟ و
خريد يا فروخت؟ زيباييها خودبهخود اعضاء خانواده دلهايند .هز زيبايياي مال
دلي است که آن را ميفهمد .تمام! زيبايي لبخند صبح ،ناز شكفتن يك شكوفه،

يك نوشته يا گفته زيبا ،يك نقاشي زيبا ،يك روح پرجاذبه و غني و اسرارآميز...
از آنِ کيست؟ مال کجا است؟ اينها همه از يك کشور است ،همه مال يك نفر
است ،مال دلي که با اينها آشنايي دارد ،خويشاوندي دارد ،قيمتش را ميداند،
ميفهمد و مييابد.
اين است که باغدار خسيسي که يك برگ علف را نميگذارد از باغش
بچيني ،با نگاهي بيگانه و حالتي که گويي سهم انحصاري تو را که ربطي به او
ندارد ،به تو واميگذارد و آزادت ميگذارد که چشمانداز باغ و زيبايي تكتك
گلهاي باغ را تمام بنوشي!
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احساس ميکند و حتي اعتراف که از آنِ تو است.
هوا از آن کيست؟ از آن کسي که قسمتي از آن را در قيد مالكيت خود در
آورده است؟ يا از آن کسي که بدان نيازمند است تا زنده بماند ،به او روح و
نشاط و انبساط دمد ،از آنِ سينهاي که ،بيآن ،خفقان ميگيرد ،ميميرد؟
خندهآور و ابلهانه نيست که کسي بگويد «هواي اين خانه ،اين منزل ،اين
مزرعه ،در ملك من است و چون خانه ،منزل ،مزرعه ،ملك من است ،نبايد در
آن دم زني ،بايد خفه شوي ،هوا مال من است ،اين هم سندش ،مهر و تمبر و

راستي اين ترازودار عدالت چرا چشمهايش بسته است؟ چشمهايش را بستهاند
تا نفهمد که در ترازويش چيست؟ اگر ميديد که عدالت اين همه ابلهانه و زشت
نميبود ،عدالت را ميگويم نه ستم را؛ ستم که حسابش پاك است ،ستم که
چشمهايش بسته نيست ،چهارچشمي دنيا را ميبيند و همه را ميپايد و هرگز
اشتباه نميکند .فرشته عدالت است و مثل خر عصاري و اسب درشكه،
چشمهايش را بستهاند تا نبيند که ديو در ترازويش چه ميگذارد و کفهها را
عوضي ميچيند ،تا هرگز نفهمد که شاهك ترازو ،به دست او ،چهها که
نميکند؟ تا نبيند که «ترازو»يش را «زنجير» کردهاند و از آن «کاخ کج»
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آويختهاند! تا نبيند که از پانزده قرن پيش ،هيچ «خر» ديگري ،باورش نكرده
است!
ديگري معبد است! دکان کسب و خانه نشيمن است که صاحبخانه دارد و
دکاندار؛ معبد که صاحب و مالك ندارد؛ صاحب معبد هم کسي شنيده است؟
اگر شنيده است ،حتماً آن معبد را دکان کردهاند و دين را کاال و عبادت را
تجارت و ...يارو ،کاسبكاري که از ايمان مردم نان ميخورد ،نديدهاي
«هنرمندان»ي را که پول ميگيرند تا مردم را بهخاطر پولدوستي سرزنش کنند؟

پير خويش است و محراب از آن امام خويش و مسجد ويژه سرکشي که در
عشق ،سجدهها برخاك ميافشاند و ميداند که تنها سجده کسي قبول است که
غروري براي شكستن دارد! توليت و موقوفه و متولي و بنا و معمار و کاشيساز و
خادم مسجد حرفهايي هستند دور و پرت! سرقفلي محراب و راتبه پيشنمازي
مسجد هم از آن حرفها است! لويي ماسينيون از آن من است .زنش ،بچهاش،
همسايهاش ،عموجانش ،خالهاش ،آجان کشيك شبانه محلهاش ،راننده اتومبيلش،
همكار محترمش و آن آقا يا خانمي که ماسينيون لباسهايش را براي خشكشويي
و اطو به مغازه او ميداد نميدانم چكاره اويند ،البته بيارتباط نيستند! فرانسهاش،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پاريسش ،کاشي دو «کوچه موسيو»يش ،همان رابطه را با او دارند که تختخوابش،
گهواره کودکياش ،قنداقش...3
و باالخره ...کتاب!
بعضي کاسبكارها خيال ميکنند کتاب هم مثل ديگ زودپز يا قندشكن و
پيژاما شلوار و اثاثه خانه و خواربار است! مال کسي است که قيمت پشت جلدش
را با بيست درصد تخفيف پرداخته باشد! ولو هم آنرا بهخانه بياورد و بگذارد توي
«قفسه» که يعني بله! ما هم بله! دکوري براي منزل و زمينه آبرومندي براي عكس

و ميمون پالستيكي و سگ و گربه ظريف چيني و ديگر اشياء زينتي اطاق است
که خودش پولش را داده و فاکتورش را هم گرفته است! خيال ميکند «قيمت
کتاب» همان مبلغي است که پشت جلد آن را فالن کاسبپيشه ديگري نوشته و
داده به اين کاسبپيشه ديگر! واي که چه دردناك است وقتي ميبينم يك کتاب

 . 3چه زشت است که بر سر ايراني بودن يا ترکي بودن يا روسي بودن مولوي کشمكش دارند روسها و ايراني
ها و ترکها! آتاتورك و نادرشاه و پطر کبير به کشورها متعلق اند اما مولوي؟ مولوي از آن کسي نيست .از آن کسي
است که مثنوي را احساس مي کند .شمس از آن کيست؟ از آن مولوي .اما اخوي مولوي؟ از آن خانواده اش و
محله اش و نه از آن مولوي .متوسط ها به ملكيت و تخصيص در مي آيند.
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خوب را ،ديوان شمس را ،حافظ را ،حتي نهجالبالغه علي را« ،سلمان پاك
محمد» را يك دکاندار کتاب ،يك کتابفروش (آه که چه زشت و ترسآور
است اين کلمه! اين شغل! چه جنايتي!) به يك «مشتري» ميفروشد و 53ريال يا
حداکثر  34/5تومان ...ـ چه ميدانم چه بگويم؟ ـ «بهاي آن» را در عوض
ميگيرد و خوشحال هم هست که چند قران هم استفاده کرده !3و آن مشتري هم
خوشحال که عجب کتاب خوشجلدي و خوشچاپي خريده و بهخصوص که
اندازههاش همجور است و درست ميخورد به اندازه قفسهاي« ...قفسه»اي!؟ که از
tarikhema.org

پيش براي «در قفسه کردن» آن ،توي خانهاش تعبيه کرده بوده است!
«قفسه» کتاب! بيشعورهاي بيرحم سنگدل .مگر کتاب خرگوش است؟!
کسي چه ميداند که من ماسينيون را چگونه دوست دارم؟

! چه اندازه

دوست دارم؟ ! اين چنين روحي ،عظمتي ،نبوغي ،زيبايي متعالي مطلقي54 ،سال

3

 .براي آدمهايي که هميشه احتياج به توضيح واضحات دارند و غالباً در پاورقي زندگي مي کنند ،عرض

ميكنم که نظري نسبت به آقايان کتاب فروشها ندارم و شرعاً معامله کتاب را جايز ميدانم و حتي خريد و فروش
کتاب را بهترين نوع خريد و فروش .اينجا الفاظ و تعابير معاني ديگري ميدهند ،زبان متداول نيست .اگر با چشمي که
يك روزنامه ،يك کتاب درسي يا يك رساله فقهي را مي خوانيد ،اين نوشته را بخوانيد ،آنچنان خواهيد فهميد که
آن عده از روضه خوانها يا هتل چي ها ...اخيراً در يك زمان و با يك زبان ،خوانده اند و فهميده اند و نقد کرده اند!
از اين مقايسه عذر مي خواهم.
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ـ از  3365تا  3311ـ مداوم کار کرده و ثمره آن همه کار ،يك عمر کار« ،سلمان
پاك» شد و من ،يكسال تمام ،همه شب تا نزديكيهاي سحر نخفتم و به عشق
سلمان و ياد ماسينيون ،بيدار ماندم و آنرا ترجمه کردم و با چه شوقي و اميدي و
لذتي و وسواسي!
منتشر شد.
بيست و هشت سال زندگي ماسينيون! ببين چند ميليون و ميليارد لحظه
ميشود! لحظههايي که هر يكيش از ابديت بسياري از علما و ادبا و فضال و اساتذه

هرکدامش در حسرت ميگدازم .عطش هر ثانيهاش ،هم اکنون ،شراره در
استخوانم افكنده است؛ از دست رفتن هر يك از آنها مرا داغ عزيزي است که تا
عمر دارم عزادار آنم و داغدار آن!
بيست و هشت سال از اين لحظهها ،ثانيهها ،دمها ،شبها ،و نيز يكسال از
روزها و شبهاي پرتپش و گرم خود را در يك جلد کتاب ريختم و وقتي
درآمد ،ديدم رويش نوشته:
5/4تومان!
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و يك روز بعد خودم ايستاده بودم و با همين چشمهاي سرم ديدم که يك
«مشتري»! دو تا نان سنگك زير بغلش بود و يك کيلو گوشت آبگوشتي هم
دستش و آمد توي اين «دکان ديگر» ،و يك جلد کتاب سلمان هم ابتياع کرد و
ديدم که پنج تومان داد و آن کتاب را برداشت و پهلوي نان و گوشتش گذاشت
و برد!
ديگر نفهميدم چه حالي شدم؟ «حالتي رفت که محراب به فرياد آمد»! مدتي
گذشت و چشم باز کردم ديدم دو و سه بعد از نصف شب است و گوشه اطاق
کردهام روشن کنم.
خودم را داشتم دلداري ميدادم ،درست همانطور که يك آدم مصيبتزده
داغداري را دلداري ميدهيم و خودمان هم به حرفهاي دلداري مآبانه خودمان
باور نداريم.
با خود ميگفتم :خوب! اينجا مشهد است ،نبايد توقع داشت .مشهد مگر کجا
است؟ يك قبر امام است و آنهم نه يك قبر خالص؛ قبرش هم ،قالي است :قبر
هارون است در وسط و قبر امام در حاشيهاش! و اطرافش هم چندين صدهزار قبر
فروخته شده و يا جاقبرفروشي و يا کادويي و مبلغي هم دعاخون و
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زيارتنامهخون و روضهخون و رمال و فال نخودبين و شمع ريز و گالبفروش و
سينهزن و زنجيرزن و تيغزن و چاقوزن و...زن و مستأجرين نمازها و روزههاي
«کرايهاي» ،نه ،ببخشيد« ،اجارهاي»! کرايهاي اصطالحي است مربوط به آدمهاي
ريشحنايي عرقچين سري عقيق انگشتري خطدور گيوهاي خوش صلواتي ...که
پشتسر بعضي پيشنمازهاي تازهکار به نماز ميايستند و دو تومان تا پنج تومان
ميگيرند و به «آقا» اقتدا ميکنند (اختالف نرخ معلول اختالف در هيأت ظاهريه
شرعيه قدسيه آنها است) .اينها «نماز کرايهاي» ميخوانند ،اما آنها نماز اجارهاي

به دويست تومان ...براي امواتي که در حياتشان وقت نداشتهاند خودشان انجام
دهند ولي پول داشتهاند که بدهند به نمازخوانها و روزهگيرهاي حرفهاي برايشان
انجام دهند .پدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم کار ميکند ،آن هم چه
کاري! جانشين پرستش ميشود! و پولدار همانگونه که براي دنيايش کار
نميکرد و ميخورد و بازوي کار را ميخريد و کارگر را استثمار ميکرد ،پول
ميداد تا برايش ديگران کار کنند ،براي دينش هم اين «پرولترهاي مذهبي» را
اجير ميکند و شكم روزه و اندام نماز و زبان قرآن را ميخرد و پول ميدهد تا
ديگران به جايش خدا را بپرستند و او به بهشت رود و ثواب نماز و روزه و قرآن
و پاداش پرستندگان را در قيامت بچاپد!
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استثمار دين! ياللعجب! دنيا از استثمار کارگر و دهقان به فرياد آمده است و
اينها خدا را هم استثمار ميکنند!
آن هم به نام دين!
مغز استخوانت تير ميکشد!!
بله ...گفتم اين مشهد است و بقيهاش هم ادامه همين قبرجات و قبرآالت
است ،منتهي باسمهاي تر! و در آن حاشيه قرتي شهر هم که :العياذ باهلل من

تهوع آورند ،درست مثل کسي است که غذاي گنديده کثيفي را بخورد ،بعد از
مدتها ،پس بياورد و بعد از مدتها ...يكي ديگر اين پسآوردهها را ،به خيال
اينكه آش شله قلمكار است و يا ژالتين ميوه پيدا کند و به دليل اينكه يك آدم
محترم اروپايي پس آورده ،باز همين استفراغها را ببلعد و بعد از مدتها،
مدتهاي مديد ،باز اين هم پس بياورد! حاال شما بياييد و اين استفراغهاي دست
سوم را از مد نظر بگذرانيد!
گذرانديد؟ ! چه حالي عارض وجود مبارك ميشود؟ حاشيه قرتي و تر و
تميز و آدمهاي ترگل و ورگلش ...نه ،نميگويم ،عفت قلم لكهدار ميگردد و
داغ آن «تك مردان» غريبش که رنج ميکشند و پاكمردم تكاورش که خراسانِ
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مرد را بياد ميآرند و آهوان آوارهاي که به ضامن خويش پناه آوردهاند تازه
ميشود.
طلبه با شرفش که بر روي ميلياردها موقوفه و کنار ميليونها پول دين ،گرسنه
زندگي ميکند و با هزينهاي کمتر از يك مرغ آمريكايي و در اين زمان ،که
روشنفكر ما هم رشته علمياش را بر اساس «درآمد مالي» انتخاب ميکند ،او به
عشق آنكه فرهنگ امام صادق را نگاه دارد ،زندگييي را برگزيده است که
جوانياش را بايد در حجرههاي تنگ و مرطوب بپوساند و کمال و پيري عمرش

عوام تشخيص دهند و چه مصيبتي باالتر از اين؟
و نيز ،پاكمردان خاموش حوزهاش که هنوز سنت عالمان بزرگ فرهنگ ما
را نگاهباناند و روشن انديشان دردمندش و توده عاشقش و عياران فتوت
شناسش که هنوز نشاني از مرد بودن را در اين رواج سفلهپروري با خود دارند!
بله ،با خودم ميگفتم :اينجا که خبري نيست ،چه انتظاري؟ فضالي اينجا که
اکثريت بيشتر از اتفاقشان ،تا کتابي را در مجله راهنماي کتاب ،سخن و ديگر
«رسالههاي علميه»شان سفارش خريد نداده باشند و آنها که حرفشان
«فصلالخطاب» است به اينها دستور نداده باشند که «فالن کتاب بسيار پرمغز و
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عميق است!» و يا مراجع عاليقدرشان از قبيل حضرت هرمان اته و جناب مستطاب
لرد ايوبري و عليالخصوص آيت عظماي استشراق و استسالم و استيران ،مفتي
اعظم و قائد معظم ،مرجع عالي تقليد ،حضرت استاد جاللتمآب مرحوم ادوارد
بروان طاب ثراه فتوي صادر نفرموده باشند که «فالن کتاب را بخوانيد ،فالنکس
نويسنده و محقق فاضل است ،او را تأييد نماييد »...و يا از «هيكل اعلي» و «باب
ابها» و «نقطه اولي» لوحي نرسيده باشد از طريق «نواب خاصه» و «ابواب اربعه» از
قبيل عالمه تقيزاده و عالمه بديعالزمان فروزانفر و عالمه ( ...بهخاطر رعايت

را نثري سليس و فالن شعر را شعري جزيل و فالن سبك را سبك مهوع تلقي
کنيد 3و يا جايزه «کتاب سال »...به آن اصابت نكرده باشد و يا نويسندهاش يكي
از عالمهها و جوجهعالمههاي فابريكي (و بعضيهاشان هم کاردستي) نباشد ،از
کجا بفهمند که اين کتاب خوب کتابي است؟ علم غيب که بيچارهها ندارند!
مقلد که حق اجتهاد ندارد.

 . 3و نمونه اش شعر صائب و هم سبكهايش که چون آنها فرمودند اين سبك هندي است ،اينها هم با اينكه مي
ديدند اين سبك اصفهاني است ،از يك کنار گفتند هندي است ،چون آنها نپسنديدند و گفتند سبكي مهوع است،
اينها هم اجماع کردند بر اينكه اين سبك مهوع است و ذائقه همگيشان با هم آن را رد کرد و در نتيجه شعر قاآني
شد شعر رنسانس! و شعر صائب شد شعر ارتجاع و قرون وسطي!!
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مثالً بدبخت غالم ابول ملقب به شاغالم ،که از مشاهير روستاي کاهه از اعمال
مزينان ما است ،وقتي براي خريد به تهران ميآيد از کجا بفهمد که مثالً مرحوم
استاد بديعالزمان فروزانفر چون با «شرکتِ نميدانم چي کتاب» قرارداد بستهاند و
در «بنگاه معامالت علمي و فرهنگي و هنري و غيره» ،قولنامه کردهاند که کتابي
مثالً در شرح احوال شيخ عطار تصنيف فرمايند از قرار هر صفحه تحقيق علمي و
تأمالت معنوي و خلسات عرفاني ،مثالً پنجاه تومان و به اين علت است که ناچار
بودهاند دسترنج خودشان را ـ که يك فرم چاپي بيشتر نميشده است ـ هي شور

پانصد صفحه تمام شود ،به عبارت دويست و پنجاه هزار ريال پول رايج مملكتي
که حساب خورده پيدا نكند و هم مبلغي شود فراخور مقام معنويت و روحانيت و
کرامت حضرت شيخ ،عالمه و عارف و سالك و ...چه بگويم؟
يا از کجا ،در آن گوشه ديگر تهران:
«پيري بيند نشسته بر خنگ زمين نه کفر و نه اسالم ،نه دنيا و نه دين»! که عمر
را همه در کار علم و انديشه حق و حقيقت و احياي سنن مقدس باستاني و
بازافروختن آتش جاويد اهورايي گذاشته و ،گرچه «پورداود» است ،بيزار از
نكبت تبار خويش ،دل در بند «پور کيومرث» بسته و سوخته آتش زرتشت گشته
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و به مقامي از استغنا و استعال رسيده است و به اعراض از دنياي دني و استغراق در
بحر «سپند مينو» و «فره هور» و «فرهنگ مهر» ،که عمر را همه بال در بال
امشاسپندان و ايزدان ـ در آن سوي اين اهرمني زمانه ـ عصر زرين اهورايي را
پرواز کرده است و همه در کشور آتش قدسي و آفتاب مهرپرستي پرورده و
موعود دين بهي بوده و وارث گفتار نيك و پندار نيك و کردار نيك ،بر کتاب
«بيژن و منيژه» کنسرسيوم بينالمللي شرکتهاي آمريكايي و فرانسوي و انگليسي و
هلندي و غيره نفت ،به قول جالل ،مقدمهاي نوشته در مناقب آرياييت کنسرسيوم

استاندارد اويل کمپاني و بريتيش پتروليوم با عشق بيژن و منيژه شاهنامه و نيز
رابطهاي که ميان اين دو ،با ارزش نژاد آريا وجود داشته و سازمان اکتشافاتي
کنسرسيوم اخيراً به هدايت استاد آنرا کشف کرده است و به قدري مقاله به
دردخور و به کار آمد و سودمند و متناسب و به جا و الزم و غيره بوده است که
ارزشهاي آنرا حتي سالطين نفت و بانك و اسلحه و فريب جهان و امثال هريمن
و پيچ و مكنامارا ...هم دريافتهاند و لزوم انتشار عشق بيژن به منيژه را از طرف
شرکت نفت تشخيص دادهاند و پنجاه هزار تومان به حضرت استادي صله دادهاند
و حقالكشف و نيز احتماالً خلعتها در نهان!..

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

453

tarikhema.org

و رابطه مجهول و مرموزي که ميان شرکتهاي نفتي شل اويل کمپاني و

PDF.tarikhema.org

دوستان عزيزم

بله ،بروم تهران؛ آنجا سواد اعظم است و البد آدمهايي هم هستند که
خودشان تنهايي کتاب را ميخوانند و ميفهمند و حتي کتابي را که از آن باال
باالها صادر نشده باشد و دستور عميق بودنش هم نرسيده باشد جرأت ميکنند که
تشخيص بدهند.
با «سلمان» به راه افتاديم و رفتيم تهران.
اما پيش خود گفتم :من در خانواده علم و دين و اخالق زادهام و تا حال با فقر
و شرف زيستهام و تا اينجا عمر را راسته آمدهام و به راستي و کتاب و آزادگي

يافتن ،دست به آن کارهاي بد بزنم .اگر خدا بخواهد از همين راه راسته و مشروع
هم ميتوان به جايي رسيد ،نه به آنجاها که سالكان آنطريق ميرسند و آن فريق
را انتخاب ميکنند ،بلكه به جايي که الاقل ،رنج و علم و هوش و آزادگي و
فداکاري آدم وبال گردنش نشود و بدبختي ببار نياورد و باعث بدنامي نگردد و به
نام و ناني نميرسيم ،دست کم بابت اينجور چيزها مبلغي هم بدهكار نشويم!
اين بود که به جاي لگن گذاشتن زير آن حضرت استاد عالمه ـ که به قول
توفيق «چندين بار در صدر مشروطيت شهيد شدهاند» ـ  ،و بوسيدن دست آن
حضرت ديگري که از سال  3116و خوردهاي در يك طرفهالعين ،تبديل به عالمه
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گرديدند ،و دست و پا کردن براي تشرف به خدمت آن حضرت ديگري که هم
«ميز» دارد و هم «مجله»! که اين اکسيري است زرکننده اصحاب ،و آن اهرمي
برکشنده احباب! و يا راه پيدا کردن به محفل معجز اثر شبهاي دوشنبه آن
حضرت ديگر که مزين است به زن و زر و زور و فور و سور و چرس و بنگ و
چنگ و عرق و ورق و ديگر اخوانيات و اخواتيات ،و به حوض آب باباطاهر
عريان ميماند که «کُرد در آن سر فرو برد و عرب از آن سر برآورد»!
گفتم اين جور کارها از من شايسته نيست؛ به درك که مردم نميفهمند و

عالمه و نويسنده قنامه و مصحح اماره و سخنور پرچانه در همين محافل شبانه و
احزاب دوستانه و دستهبنديهاي مخفيانه تهيه ديد و به آنان ابالغ کرد.
به درك االسفل که برخي صاحبان عمايم و محاسن پول امام را ميخورند و
به آبروي علماء به نام و نان رسيدهاند و خود ،جز حقايق عمليه از روي شيخ بهايي
کپيه کردن در آداب طهارت و انواع نجاسات و نكاح و جماع و ذبح شرعي
کاري نميکنند و در محراب و منبر کمين کردهاند که اگر کسي ـ به خويش ـ
کاري را که آنها پولش را ميخورند و سودش را ميبرند و کبادهاش را ميکشند
ـ بيمزد و منت ـ تكفل کرد ،ناخوانده و نافهميده ،هياهو کنند و وااسالما و تكفير
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و تحقير و تهمت و مالباجيها و مالرجبهاي بيتقصير و بيتميز را بر او
شورانند .من به اينها چهکار دارم؟ به اسفلالسافلين که شرافت و عقيده ،مرا در
همين اسفلالسافلين نگاه دارد و در خمول و خمود بمانم و بپوسم! «مگر در چنين
معاملههايي ،آنچه را از دست ميدهم ارجمندتر و عزيزتر از آنچه به دستم
ميدهند نخواهد بود؟ » چرا سوداگر علم و آزادگي و فضيلت گردم و دالل
جهل و اسارت و رذيلت؟
گفتم از آن راه نميروم ،همين راه آزادگي و مردم بهتر است .بگذار سنگالخ

رفتم به سراغ يك آشنا و همفكر که زندگياش را و سرمايهاش را همه در راه
ترويج دين مبين و تنوير افكار و تقويت ايمان خلقاهلل وقف کرده و بهخاطر
خدمت به خدا بنگاه مطبوعاتي دارد و جز کتاب مذهبي روشنفكرانه روشنگرانه
چاپ نميکند ،چه قصدش هلل است و نه للدنيا
غايبانه ،به ايشان ارادت داشتم و ايشان هم به من رحمت بسيار .تهريش
مختصري داشت و معلوم بود که نه براي ريا و فريب است و فقط همينقدر که
کبيره ريش تراشي مرتكب نشده باشد و صدق ريشي هم کرده باشد و انگشتر
عقيقي و لبخند مهربان و پرخلوص و گرمي که نور تقوا و صفاي دين و رنگ
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قدس الهام ميداد و بر احساس بينندهاي که مورد استعمال اين لبخند واقع ميشد
اثري نيكو ميگذاشت .وارد شدم و پس از خوش و بش و غيره ،از رواج مفاسد
اجتماع و انحراف اخالق جوانان و ضعف دين و مظلوميت قرآن و بيهمتي
روشنفكران که دين از دست رود و قدمي برنميگيرند و نيز شيوع بيماري
تجددمآبي و تقليد از اروپا و مصيبتهاي تازهاي که جامعه اسالمي بدان گرفتار
شده است از قبيل مينيژوپ و فاحشتر از آن ميكرومينيژوپ و عدم استعمال
کرست ،و مجالس ته داستان و محافل زيرشلواري پارتي و غيره و غيره ...ديدم

فراموشي خالق ،از سخنش پيدا است و دانستم که او يك کاسب نيست،
خدمتگزار بيتوقع دين و مردم است و اهل علم و عقيده و اخالص و حتي اهل
فضل و آشنا با قديم و جديد ،که در علوم قديمه اسالميه تا «اما بعد» خوانده و در
علوم جديده غربيه ،تا ميكروب و اکسيژن و حتي زبان فرانسه هم تا باالتر از
«مرسي بُكو» و شايد «کِلكُ شُرکُم سا»!
خيلي اميدوار شدم و سرگذشت رقتبار خودم را و سرنوشت محنتبار کتابم
را به عرض رساندم و شرحي کشاف دادم از عظمت ماسينيون و حقي که به
گردن اسالم و مشرقزمين و آزادي و حقيقت و علم دارد و رنجي که در اين
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کتاب برده و اهميتي که اين اثر دارد و ديني که ،بهخصوص ما شيعيان ايراني ،در
برابر مردي چون سلمان فارسي داريم و توضيحاتي که درباره ترجمه کتاب و
غيره ...و چون زمينه را مستعد يافتم و مزاج حضرت را سرحال ،کتاب را در
آوردم و دادم به دستش که اين است و به چنين مصيبتي گرفتار آمده است و
خوشحالم که باالخره نزد کسي...
کتاب را گرفت و هم اول بار به قيمت پشت جلدش نگاه کرد و تا چشمش به
 4/5تومان افتاد ،ابروها را باال زد و لبها را متالطم کرد و سكوتي محققانه فرمود

گذاشت توي پله ترازو« ،سلمان» را هم توي پله ديگر ،و «کشيد»! من چشمهام
سياه تاريكي رفت و گويي يك جاروي تري را هي ميزنند به پشت من و گويي
تمام ذرات عالم وجود دارند مرا مسخره ميکنند و گويي آسمان دارد به من
دهنکجي ميکند و گويي در و ديوار دارند مرا تحقير ميکنند و توهين ميکنند
و گويي ...چه ميدانم چه حالي پيدا کردم؟ درست حالت مردي را پيدا کرده
بودم که بچه عزيزش را از شدت فقر و استيصال ميدهد به دست يك خرپول
گردنکلفت نزولخوري و دارد تماشا ميکند نه ،ازين خيلي سختتر و زبونتر
بود ،درست حالت خودم را داشتم جلو ترازوي آن دکاندار که داشتند کتابم را و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ماسينيون و سلمان را و مرا ميکشيدند تا بهايمان را تعيين کنند و اعالم کنند که ما
چند نفر ،در اين زمانه45 ،ريال نميارزيم؛  ،1/5دست باالش 5تومان بخرندمان
خوب خريدهاند!
از دکان زدم بيرون؛ تمام اين سواد اعظم پليد دور سرم ديوانهوار ميچرخيد؛
ديدار همه آدمها ،جفتها ،دستههايي که رد ميشدند و هر کدام حواسشان جاي
ديگري بود ،دل مرا مملو از نفرت و کينه ميکرد ،بهخصوص قيافه دختر
خوشحال و قرتييي که قند تو دلش داشت آب ميشد که مثالً موفق شده که

که ،مثل آب اماله ،هي ميآيد و هي ميرود که چاك کت و پاچه تنبان و
زيرابروهاي ورداشتهاش را به آن مادينههاي نوع خودش ،در عوض قسمتهاي
فوقاني ـ بهعبارت ديگر تحتاني ـ او ،ارائه دهد .اينهايند که بايد در اين مملكت
مرا بشناسند و بفهمند و به اينها است که من ماسينيون را معرفي کردهام! آدمهاي
خوشحال و دمبهدار و راحت مثل اينكه دستي از جلو من رد ميشدند که اذيتم
کنند .هر غبغبي که شكل ميگرفت مثل اين بود که دارد براي مسخره کردن من
ادا در ميآورد؛ هر سرفهاي که از روي خاطرجمعي انجام ميشد ،گلولهاي بود
که به جانم ميزدند؛ هر قهقههاي مغز استخوانم را خبر ميکرد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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با همين حال و روزگار ،خيابان شاهآباد را طي کردم و خودم را کشاندم به
ميدان بهارستان ،که گفتم ميدان بازي است و تراکم شبه آدمها کمتر است و
ميتوانم راحتتر نفس بردارم و قدم کشم؛ نه ،چه ميگويم؟ قدم بردارم و نفس
بكشم ،و قيافهها را ،سرفهها را ،غبغبها را از فاصله کمي دورتر ببينم و درد
ديدارشان سبكتر گردد ،که بدتر شد! چشمم افتاد به اداره کل مطالعات و
برنامهها ،در ضلع جنوبي ميدان و سرگذشت غمانگيز خندهناك ايامي که
«کارشناس علوم اداري» وزارت فرهنگ بودم ،مرا چنان مغشوش کرد که
يافتم که بر دوشهاي ناتوانم ميکشم و ديگر نميتوانم و دارم ميافتم.
تصميم گرفتم خودم را از چنگ خاطرات «اداري» بيرون اندازم و بروم جاي
ديگري.
چشمم را همراه ارادهام و انديشهام و احساساتم ناگهان از ساختمان و
محتويات اداره برکندم و باز بدتر شد! افتاد به ساختمان مجلس شوراي ملي و
ميدان جلو ساختمان و ناگهان همه خاطرات و خطرات شصت ساله يكجا بر سرم
ريختند؛ از سبيلهاي مردانه و کاله پوستي خاكآلود و قيافه اصيل و پاك و
دستنخورده ستارخان و ريش حنايي و عرقچين ساده شيخ علي مسيو ،نانواي
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تبريز و دو کودك  31و  31سالهاش ...که آنها را روي گاري نشاندهاند و از
شهر بيرون ميبرند تا اعدام کنند و پدر کودکانش را دلداري ميدهد که« :غصه
مخوريد ،تا نيمساعت ديگر از شر اين بيشرفها خالص ميشويم »...و...الي
زماننا هذا و ما نحن فيه و ...هُوُوه !...که سلمان را روي ترازو ميکشند!
از ميان همه خاطرات که همچون پرندگان آلفرد هيچكاك بر سرم ريخته
بودند ،قيافه جانسپرده عباس آقاي اتابك که در ميدان جلومجلس نقش زمين
شده بود ،از برابرم نميرفت! نميدانستم بايد چكار کنم؟ نميدانستم بايد چه

گوشهاي خودم را از برابر چشمهاي زننده و نگاههاي جگر سوراخکن اين
مجلس و آن اداره که مثل دو چشمهاي گرگ در منِ بره معصوم تنهاي غريب
دورافتاده از گلهاش دوخته بودند ،مخفي کردم ،و نشستم ساعتي و شايد
ساعتهايي و شايد ...چه ميدانم چه مدت؟ در آن حال که ساعتها کار
نميکنند و زمان راه نميرود ،همه چيز ،همه وجود متوقف ميشود و منتظر و
مردد ميماند.
شب شد و چه شب خشن و بيرحمي! از چند کتابفروشي سر زدم و کمي
کتابها را ورانداز کردم و مشتريهاي کتابها را و اينكه دنبال چه کتابهايي
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ميآيند و چه دستهايي اينها را در پي اين کتابها فرستاده است ...پاك نااميد
شدم ...رفتم به مسجد هدايت ،توي اسالمبول ،که مسجدي است تر و تميز و
مسجد روهايش هم آدمهايياند تر و تميز و مهتدي و بيشتر ،نمازخوانهاي
روشنفكر امروزي ...گفتم ساعتي خودم را از منجالب متعفن اين «سواد اعظم» در
ببرم و در خلوت ساکت و روحاني مسجد لحظهاي با خودم خلوت کنم و
بهخودم بينديشم و ببينم که بههرحال من در اين ملك چكارهام؟ کجايم؟
سرگذشتم چه بود و سرنوشتم چه خواهد بود؟...

ترتيب داده بودند ،و چه کار خوبي! کتابها هم همه خوب و حسابي و
بهدردخور؛ پرسيدم :سلمان پاك نداريد؟ پيرمرد مثل اينكه يكهاي خورد و گفت:
ميخواهيد چكار کنيد؟ عرض کردم :ميخواستم مطالعه کنم! با لحني فتوايي و
قيافه خيرخواهي و لبخندي ارشادي و گردني حكيمانه ـ بهگونهاي که همه اعضاء
و جوارحش هر کدام حكمتي را در برداشت ـ فرمودند« :خير! اين کتابي نيست
که به درد سرکار بخورد!» و بعد غرق سكوتي عميق شدند و ديگر مطلبي
نفرمودند .پرسيدم :چرا؟ در حاليكه احساس ميشد کراهت دارند از اينكه در
اينباره بيشتر از اين توضيحي بدهند ،از روي اکراه و اجبار و بيميلي و خستگي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

444

tarikhema.org

جلو در ورودي مسجد ميزي مفصل گذاشته بودند و نمايشگاهي از کتاب

PDF.tarikhema.org

دوستان عزيزم

عالمانهاي فرمودند« :بله ...يك حرفهايي مترجمش زده که با اصول و حقايق...
بله ،همچي ...مثل اينكه ...بله ...سازگار نيست ...يعني ...غلط است ...منحرف
است ...صالح نيست جوانها مطالعه کنند »...سپس ،در حاليكه معلوم بود کمي
گرم شده و سرحال آمده ،ادامه دادند« :نويسندهاش هم يك خارجي است و...
اصالً» خارجيها سلمان ما را از کجا ميشناسند؟ يك چيزهايي آن هم از روي
کتابهاي خود ما سرهم ميکنند و با غرضهاي خودشان قاطي ميکنند و اين
جوانهاي ما هم خيال ميکنند هرچه خارجيها بگويند ،خوب است! بله ...اين

کردم شما اين مترجمش را ميشناسيد؟ لبخند پرمعناي مطمئني مرتكب شدند و
جواب دادند که« :بله! خوب ميشناسم ،خودشان را ،پدرشان را ،عرض کردم
جوان خوبي است ،با بنده رفيق هم هست ،البته ،توقع هم شايد نداشته باشد که در
عالم رفاقت ...ولي خوب اين کار شوخيبردار نيست ،مسأله حق و باطل است،
دين است؛ به خودش هم صريحاً گفتم ،و پيش از چاپ هم چندبار گفتم آقا
نكن! ننويس! يا الاقل يك تغييراتي در آن بده که با اعتقادات ما سازگار باشد...
البته تا حدودي هم گوش کرد و دستكاريها و اصالحاتي هم کرد ولي باز هم
نكرد ...نشد.» ...
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گفتم کتاب را خودتان دقيقاً مطالعه کردهايد؟ گفت مقداريش را بله ...خيلي
مطالعه کردهام ،چند بار ...آقاي ( Xنام همان کتابفروش ريشدار فرانسهدان)
ميفرمودند :مترجم نوشته که« :پيغمبر خودش به دست خودش دستي بين
مسلمانها اختالف ميانداخته و دلش ميخواسته هميشه مسلمانها با هم تفرقه
داشته باشند و از هم دور باشند و با هم دشمني کنند! پيغمبر خودش اين کار را
کرده!»؛ در صورتيكه پيغمبر هميشه مسلمانها را برادر هم ميدانسته .انما المؤمنون
اخوه! يعني چه؟ يعني مسلمانها همه مثل دو تا برادرند ،مثل دو تا برادر حقيقي؛
بله ...يادم نيست ...يك آيهاي آقاي ( Xنام همان کتافروش که کتاب مرا کشيد)
از قرآن خواندند که ميفرمايد ،بله ...اعتصم! ...يعني دستت را بگير به ...بله...
اعتصم بالقرآن وال اختلفوا ...يعني چه؟ يعني همهتان دستهاتان را به هم بدهيد،
دستهاتان را بفشريد ،مثل دوتا برادر دستهاتان را در سايه قرآن به هم فشار بدهيد،
يا قرآن را همهتان مثل دو تا برادر بگيريد تو دستتون ...بله ...خيلي آيهها و
روايتها بود که آقاي ( Xهمان کتابفروشي که کتاب مرا تو ترازوش کشيد) ،از
روي قرآن و کتابها خواند و ثابت کرد که بايد همه مسلمونها با هم اتحاد و
اتفاق داشته ،دست برادري به هم داده و با هم اختالف و دشمني نداشته و هم را
دوست داشته باشند ،خودم يك روز تو دکانشان بودم ،تلفوني از آيهاهلل اقيانوس
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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العلما پرسيدند که :آقا! توي يك کتابي يكي نوشته پيغمبر اکرم دستي خودش
مسلمونها را به جان هم ميانداخته و دوست داشته هميشه در جامعه اسالمي تفرقه
و دشمني باشد؛ نظر مبارك درباره اين نويسنده و امثال او چيست تا مردم تكليف
شرعيشان را در اين مسئله بدانند؟  ...آيتاهلل مذکور در فوق ،که خودشون
خيلي واردند ،سي سال تو مسجد درخت انجير نماز ميخونند ،ايشان نماينده
مرحوم آيتاهلل آقا سيد ابواالکبر اصفهاني رشتي مازندراني ثم االسترآبادي بودند
و من خوب خوب ميشناسمشون ،هميشه دوره که دارند ،بيست ساله ،من ميرم

شدهام؛ منزلشون سي و هفت ساله که اومدن خانه آقا؛ در تمام اين مدت باور
نميکنيد حتي يك دفعه براي زيارت شازده عبدالعظيم هم پاشونه از خانه بيرون
نگذاشتند!! فقط يكبار براي خواندن زيارت عاشورا رفته بودند پشت بام ـ که
مستحب است زيارت عاشورا زير آسمون خوانده شود ،يعني زير سقف نباشد،
روايت داريم (با لحني عالمانه)! ـ آقا فهميدن و خيلي دعوا کردن و يك ماه با
منزلشون حرف نميزدن ...بله ...حكايتي است اين آقا! خودشون هم به قدري
متقياند که هر وقت به اسم طلحه ميرسند تاي تأنيثش را با صوت جهر تلفظ
نميکنند و رنگشان سرخ ميشود از خجالت و احتياجشون به آب ميفته ...سهم
امام که ميگيرند اصالً تصرف نميکنند ،مثل آيتال ...کلباسي ،ميبرند جاي
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پرت و دوري مخفي ميکنند ،زير خاك ،توي شكاف کوه ،براي اينكه امام که
ظهور فرمود ،خودش که جاي پولها را ميداند ،برود بردارد به مصرفش برساند!...
بله ...ايشان در جواب آقاي ( Xهمان کتابفروشي که کتاب مرا توي ترازوش
کشيد) آنقدر ناراحت شدند که پشت تلفون نميتونستند حرف بزنند؛ فقط
فرمودند :کفر است ،کفر است! مزخرف است! چه کسي به اين( ...حرف
بيتربيتي)ها اجازه ميده که در امور دين مردم دخالت کنند؟ اين مردم بيهمه
چيز را ببين که مسائل دينشان را از ما علما که يك عمر توي اطاق مدرسه دود

بدسني المذهب نصراني (و غيره) نوشته و فالن فكلي ريشتراش ...ناشور هم
ترجمه کرده! واقعاً آخرالزمان است و در روايت داريم که روزگاري ميرسد که
زنان لباس مردان را بپوشند و مردان لباس زنان را و زنان سوار اسب چوبي
ميشوند (که استنباط من آن است که مراد همين دوچرخه و فولكسها ميباشد)
و ...خيلي قرائن و امارات ديگر که نشان ميدهد که ظهور انشاءاهلل نزديك است.
بعد هم آقا فرمودند که حتي مالقات در حال رطوبت با اين کتاب کرده نشود.
حتي آقاي ( Xهمان کتابفروش که کتاب مرا توي ترازوش گذاشت و کشيد)
عرض کردند :اجازه ميفرماييد که يك نسخه از اين کتاب را خدمت بفرستيم تا
مطالعه بفرمايند .اول فرمودند «احوط آن است که جواز قوه خالي از اشكال است»
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ولي بالفاصله به قدري ناراحت بودند که فرمودند :نه ،مطالعه اينجور کتابها
کراهت دارد»...
گفتم :حاال خوب بود چند نسخهاي ميآورديد اينجا تا بعضيها بخوانند و
ببينند چيست؟ گفت« :بله ...ولي آقاي ( Xهمان کتابفروشي که کتاب مرا توي
ترازوش گذاشت و کشيد) اجازه ندارند» .
چند روز در سواد اعظم گشتم و ديدم که آقاي ( Xهمان کتابفروشي که
کتاب مرا کشيد) کتاب مرا از شهر جمع کرده و به همه جا سپرده که از عرضه و

از دکترها و مهندسها و تحصيلكردههاي روشنفكر و متدين و احياناً اروپا رفته و
صاحب فكر و مكتبدار و متجدد برخورد کردم؛ ديدم که تا ميرسند ،با لحن
گلهآميز و گاه سرزنشآميز و گاه تعجبآميز ،از کتاب من انتقاد ميکنند و همان
حرفهاي آقاي بردست آقاي کتابفروشي را که کتابم بوسيله او وزن شد ،به
خورد من ميدهند و همان لقمهاي را که او تو دهن اين روشنفكران متديني که
غرب را قبول ندارند و شرق را قبول ندارند و بر سر آنند که بشريتي نو بيافرينند و
مدنيتي تازه پي بريزند ،گذاشته است نشخوار ميکنند و از هر کدامشان ميپرسم
«شما کتاب را خواندهايد؟ » ،ميگويند :نه ،ولي ...آقاي مهندس کيك ميگفت
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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که از آقاي دکتر کيك شنيده که حاجي آقا کيك در مجلسي بوده و در آن جا
يكي (که حتماً همان کتابفروشي بوده است که کتاب مرا توي ترازوش گذاشت
و کشيد) راجع به اين کتاب صحبت ميکرده است!
فقط توي اين همه آدمهاي زبده تحصيلكرده روشنفكر ،خودم نديدم اما
شنيدم که دو نفر دبير فرهنگ بودهاند که اظهار نظرشان گرچه منفي و مخالف با
من بوده ولي ،بر اساس مطالعه شخصي و از طريقي غير از طريق آن کتابفروش
انگشتر عقيقي بوده است :يكي يك دبير ادبيات که در جايي که صحبت اين

در کالس ششم دبيرستان دخترانه فالن ،فلسفه منطق درس ميداده و بچهها
حرفهاي او را تو مدرسه خيلي واگو ميکردند و ازش حرف ميزدند ،خواهرم؛
در همان مدرسه و همين سال درس نميخوانده ،کالس هشتم بوده ،جوري که
آبجيام بعضي حرفهاي او را از قول بچهها ميگفت ،چيزي نبوده که اين همه
هياهو داشته باشد».
ديگري هم يك دبير عربي که فرموده بودند« :بله ،نخير ،خيلي سر و صدا راه
انداختهاند که فالن و بهمان؛ نه بابا ،من يك روز رفتم تو صحافي بيرقدار ،اونجا
درسهاي فالني را که از ضبط صوت پياده کرده بودند و شاگردان پليکپي کرده
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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بودند و آنجا براي صحافي و جلد آورده بودند يك نگاهي کردم .البته همان
بعضي تيترهاش را ،ديدم نه ،اصالً هيچ ربطي به هم ندارد .يك جا نوشته تاريخ
اديان و از بودا و کنفسيوس و الئوتزو و عيسي و محمد و ...حرف زده و باز جاي
ديگر نوشته تاريخ تمدن و از مونتسكيو و ولتر ...صحبت کرده! و باز يك فصل
ديگرش از قرون جديد و انقالب فرانسه و هنر و رنسانس و اين حرفها!!
حرفهاش آسمون ريسمونه ،نخير ،بله! نچ! ».
همان روزها داشتم امتحان استادياري ميدادم و رفتم دانشكده ادبيات تهران و

يكي از اساتيد که آنروز تشخيص نميدادم که ايشان آقاي دکتر ...و يا آقاي
دکتر ...و يا آقاي دکتر ديگري ولي ظن قريب به يقينم اين بود که يكي از اين دو
آقايان بودند ،مرا به حضرت استاد معرفي کردند و در ضمن فرمودند که تأليفاتي
هم دارد ...حضرت چنان باد سرخي در گردن مبارك دميد که مثل بوقلمون نر
مستي شد و با زحمت و فشار زيادي که به خودشان وارد آوردند ،توانستند به
سختي نگاهشان را تا نزديكيهاي قسمت سينه و گردن بنده وباال بياورند و البته
هرچه زور متحمل شدند موفق نشدند که تا صورت من برسانند و چه برسد به
چشمها که به طريق اولي ممتنع الوصول بود .در اثناي اين رنج و زحمتي که
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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متقبل ميشدند فرمودند« :شما در فرانسه دکترا گرفتهاي؟ » به عرض رساندم :بله.
رو کردند به يكي از اساتيدي که آن گوشه اطاق مشغول تحقيق و تتبع در جزوه
سيسالهشان بودند و چنان مستغرق بحر جزوه بودند که گويي براي نخستين بار
متن شگفتي را از نظر ميگذرانند و خيلي هم عجله داشتند ،که نزديك زنگ
کالس بود .بله ،به ايشان رو فرمودند و فرمودند که« :بله ،هه! اين آقايانيكه در
فرانسه دکترا ميگذرانند ...بله ...ضعيف هستند »...آقاي دکتر ...يا آقاي دکتر...
گفتند« :نه ،ايشان جوان فاضلي هستند و کتابي هم »...گفتند« :بله ،بعضيها

به عنوان تأليفات به چاپ ميرسانند ...ايشان که از همه اصول کاري مستثني
نيستند »...ديدم خالصه ميان ابرو و چشم آنها گير و داري هست و در آن ميان
بنده دارم کشته ميشود .ديگر جرقه شدم و گفتم حضرت استاد ،سرکار راجع به
شخص سادهاي مثل بنده که حي و حاضر جلو رويتان ايستاده و پروندهاش هم
زير دستتان آماده است ،با اين دقت و صحت و وسواس و احتياط و تحقيق
قضاوت ميفرماييد ،آنوقت راجع به شخصيتهاي تاريخي و يا ماجراهاي تاريك
و مهمي که در هزار و دوهزار سال پيش رخ داده ،...با اين متد ،بايد دانشجويان
خيلي از تحقيقات و نظرات تاريخي سرکار مستفيض بشوند! ...يك مرتبه ،مثل
يك دانشمند تير خورده ،عربدهاي کشيد و از جا جست و حمله آورد و من که تا
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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آن وقت مؤدبانه در برابر ميز حضرت ايستاده بودم ،از ترس روي مبل نشستم و
سيگاري چاق کردم و از ترس به عرض رساندم که« :من ازين اطاق بيرون رفتني
نيستم ،اينجا به همان اندازه که اطاق شما است اطاق من هم هست ،مگر که طبق
سنت ديرينهتان دستور بفرماييد ...خالصه ،آقاي استاد ،من هر که هستم و شما
هرچه هستيد ،براي تبرئه خودم از اتهامي که به من وارد کرديد عرض ميکنم،
همينجا آقايان همكارانتان که تشريف دارند قاضي و ممتحن؛ من متني را ترجمه
کردهام و ميدهم خدمت شما؛ خواندن متن آنرا نميخواهم ،فهميدن ترجمه آنرا

معني ،از نظر قرائت فارسي درست بخوانيد ،من نه تنها از خير استادياري ميگذرم
که از خير خودم هم ميگذرم و از شر شما هم .و خودم را از همين پنجره اطاق
طبقه سوم پرت ميکنم تو حياط! نامرد باشم اگر نكنم! ياهلل»!
کشمكش درگرفت ،از او که «فالن فالن شده برو بيرون» ،از من که «فالن
فالن نشده بخوان»! دانشجوها از کالسها ريختند بيرون که چه خبر است؟ ديدند
که جوان بيتربيتي گريبان استاد عزيزشان را چسبيده و پيرمرد محترم بدجور گير
کرده ،هورا کشيدند و دست زدند!
و اينهم دانشكدهام بود و مؤسسه تحقيقاتي علمي تتبعاتي!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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اما نه ،آدم نبايد بدبين باشد و ناشكر؛ يكي از اساتيدي که به من لطفي داشتند
و يادشان گرامي باد ،فرمودند« :استاد مقدم خيلي مشتاق کتاب سلمان است و
بارها از آن ياد کرده و دنبالش هم بوده است؛ خوب است با ايشان تماسي
بگيريد ،خوشحال خواهد شد» .من هم خوشحال شدم که عجب! چه جور ممكن
است؟ به طرف اطاق ايشان روانه شدم و با خود فكر ميکردم که باالخره توي
اين مملكت يكي هم پيدا شد که ماسينيون را بشناسد و رنج او را درك کند و
سلمان را بخواهد بشناسد و رنج مرا درك کند و ارزش کتاب را بسنجد و

مفصل است ،سرتان را درد نياورم ،خالصه اينكه فهميدم ايشان به اين حرفها
کاري ندارند؛ آنچه در اين ميانه دنبالش هستند و جلب نظر صائبشان را کرده
است فقط يك جمله است و آن جمله «کرديد و نكرديد» است که سلمان درباره
انتخاب ابوبكر در سقيفه به فارسي بر زبان رانده و استاد ميخواهد بداند که اين
جمله به چه صورتهايي ضبط شده است؟ «کرديت و ناکرديت» يا «کرتيت و
ناکرتيت» يا «کرتيد و ناکرتيد» يا «کرديد و نكرديد» يا ...و حساستر از همه اينكه
صورت اصليش کدام است؟

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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يك مرتبه به هوش آمدم؛ ديدم که توي رختخوابم ،تاقباز ،دراز کشيدهام و با
دودهاي سيگارم ـ هر لحظه به شكلي در فضا مجسم مينمايم ـ بازي ميکنم و
سرم گرم اين تماشاي سرگرم کننده است و به هيچ چيز فكر نميکنم.
ساعتهايي همچنين گذشت تا خوابم برد!
چي داشتم ميگفتم؟ ! کجا رفتم؟
***
ها! يكي هم کتاب است؛ کتاب مال خريدارش نيست .کتاب ملكيتبردار

قفس قفسه خانهاش گذاشته ،نيست .کتاب مال خوانندهاش است ،هرکه آنرا باز
کند و بخواند و بفهمد و احساس کند و لذت ببرد و در او اثر کند .مال هرکه با
کلمات آن بيشتر انس دارد ،با سطور آن بيشتر آشنا است ،با حرفهاي آن
خويشاوندي پنهاني روح دارد...
کدام ابلهي است که بگويد مثنوي مال آقاي کربال حسني است که 53/5
تومان پول داده و آنرا جلد کرده و گذاشته تو قفس قفسه اطاقش؟ قرآن مال
ليالباجي است که آنرا از دم صحن کهنه به يازده تومان ابتياع کرده و زير بغلش
گرفته و آورده کنج صندوقخانهاش گذاشته و هي ماچش ميکند و هي آه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ميکشد و هي ماچش ميکند و هي آه ميکشد که يعني بله اين قرآن مال من
است و خيلي هم آنرا دوست دارم!
ديوان حافظ مال چالغ شوفر تانكر نفت است که آنرا 55ريال خريده و بعد از
يك بطر عرق که ميزند و شنگول ميشود فال حافظ ميگيرد و از تمام حافظ
هم همان «اال يا ايها الساقي ادر کاساً و ناولها» را از بر است و حتي معنيش را هم
بلد است ،يعني :اي ساقي عزيزم ،قربونت ميرم ،توي کاسه ادرار کن تا آنرا تناول
کنم!؟

که خر در مقابلشان ابوعلي سينا است!
صحبت از مرحوم سعيد نفيسي بود ،رييس کتابخانه مجلس که شد ...به! چه
لذتي ،حكمران کشور کتاب! چه سلطنتي! آدم معشوقي داشته باشد و معبودي
داشته باشد و امامي داشته باشد و عزيزي داشته باشد و امامش ،معبودش و
معشوقش هم توي قفسهاي نباشد و توي دربار خالفتي نباشد و توي دست
کاسبكاري نباشد و توي زندان جالدي نباشد و دست صاحبدلي نباشد و...
خودش متولي او باشد و خودش مسئول او باشد و خودش پرستار او باشد و
خودش پيش او باشد و خودش حاکم او باشد و خودش سرپرست او باشد و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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خودش در اختيار او باشد و چي؟ او در اختيار خودش باشد و هر روز ساعت 4/5
صبح ( 3/5ساعت زودتر) از منزلش راست و راسته و رسمي و آشكار و
بيدغدغه و بيوسوسه ،برود بيرون و منتظر تاکسي و بنشيند توي تاکسي و به
تاکسي هم بگويد :راست برو ميدان ...خيابان فالن کوچه فالن دست راست...
کتابخانه .و نقشه هم علناً دستش باشد و از تاکسي هم بيايد پايين و راست برود در
کتابخانه و زنگ بزند و برود تو و يكراست برود تو اطاق مطالعهاش و يكراست
برود سراغ کتابهايش و کتابهايش را بردارد و پيشش بگذارد و سيگارش را

مطالعه کردن ،به نوشتن ،به فكر کردن ...تا يك بعد از ظهر و بعد خداحافظي
کند ،برود بيرون تا ساعت دو ربع کم برگردد و تا شب ساعت  ،33/5شايد هم
 ،35شايد هم  ،35/5شايد هم  3/5بعد از نيمه شب و شايد دو و ربع کم و شايد...
تا غروب ماه ...هر وقت ،هر ...همه وقت ،هي ...غرقه شدن در سرچشمهاي که
تشنه آني ـ آنچه خالفت غاصب گرفته است ـ و سعيد نفيسي چنين مقامي به
دست آورد ،خودش متولي کتابخانه شد ،اما کسي چه ميداند؟ کسي چه
ميفهمد؟
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هيچكس تصور نميتواند کرد! اگر امام مسجد متولي مسجد هم بشود ،کسي
چه ميداند که مسجد چه خواهد شد؟ سعيد نفيسي عمري وارد کتابخانه ميشد،
از زير عينك ،يواش يواش ،دزدانه به کتاب چشم ميدوخت ،دلش از حسرت و
شور و درد گرم ميشد ،آهسته و مؤدب و با احتياط ميرفت گوشه ميزي
مينشست ،کتاب را ميآوردند ،از روي بيغرضي ،با حالتي معترفانه که اين
کتاب از او نيست ،مال کتابخانه مجلس شوراي ملي است ،مال وکالي مجلس
شوراي ملي است ،مال حبيبي و آميرزا و بادمجون است ،مال سعيد نفيسي نيست!

انديشهاش از آن سرشار ميشد ،پر ميشد ،خيالش نيرو ميگرفت ،پر ميگشود و
با آن خلوت ميکرد ،به خلسه ميرفت ،نشئه ميشد ،گرم ميشد ،داغ ميشد ،و
کتاب را ميگذاشت ،به انبار کتابخانه پس ميداد و خودش تنها به خانه
برميگشت و در حسرت کتاب ميگداخت و تا پاسي از نيمهشب به يادش بيدار
ميماند و به درد ميخوابيد و صبح که برميخاست باز همين...
حاال نه ،خودش متولي کتابخانه است ،کتاب دست خودش است ،توليت را
به امام دادهاند! کتابخوان ،کتابشانس ،کتابپرست ،کتابدار شده است!! رييس
کتابخانه شده است! رييس کتاب هم از آن حرفها است!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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يك مرتبه سر و صدا همه جا پيچيد ،هياهو ،داد و بيداد ،شكايت ،پرونده :آي
بيشرم ،آي نادرست ،آي خيانتكار ،آي! اين هم استاد! اين هم دانشمند! اين هم
محقق! اينهمه ميگفتند استاد نفيسي ،مرد فكر ،مرد علم ،مرد انديشه ،مرد
روشنبيني ،روشنفكري ،پاکدامني ،شرافت ،اخالق ،عظمت روح ،حساسيت دل،
فهم و نبوغ و بزرگواري و هوشياري و خوبي و نيكنامي و ...همهاش کشك بود،
همهاش دروغ بود ...ديدي چكار کرده؟
چكار کرده؟ ميخواستي چكار کند؟ يك نسخه بسيار بسيار نفيس زيباي

است ،نسخهاي که جلدش زرکوب و تذهيبکاري و نقشدار گرانبهايي که در
دنيا بينظير بود و هم کاغذش پوست بچه آهوي زيباي جوان خوشخرامي بود و
هم خطش خط ميرزا عليرضاي عباسي بزرگترين خطاط تاريخ ما بود و هم
نقاشيها و مينياتورها و رنگآميزيها و خطکشيها و ظرافت خطوط و
ريزهکاريهاي اعجازآميز آن خارقالعاده بود و بهخصوص هم مطالبش عجيب
بود ،تازه بود ،نفيس بود ،عميق بود ،زيبا بود ،با ارزش بود ،هم متني بود فلسفي و
فكري و هم احساسي و ادبي ،انديشهاي زيبا و زباني دلكش و احساسي شاعرانه و
خيالي ظريف ...آيتي بود! حكايتي بود! مال کتابخانه مجلس شوراي ملي بود! و
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آنرا وقف کتابخانه مجلس شوراي ملي هم کرده بودهاند و قفنامهاش هم االن
هست و وقفنامهاي درست و با مهر و امضاهاي معتبر و مشهوري که وقف ابدي
کردهاند ،اين نسخه نفيس ديوان غزليات عارفانه و رباعيات عاشقانه عينالقضاه
همداني (نه ،همداني نيست ،جاي ديگري است ،فعالً يادم نيست) را ،به کتابخانه
مبارکه مجلس شوراي ملي به تاريخ ( 3143قريب سيصد سال پيش)...
بله ،چنين نسخهاي را که وقف ابدي کتابخانه مجلس شوراي ملي بود و در
حقيقت مالك اصليش وکيل مجلس بايد باشد ،آنوقت اين آقاي استاد دانشمند
همه به سرش قسم ميخورند ،دزديده است! بله ،دزديده است!
پروندهاي تشكيل شد ،قاضي را ببين! چه قاضييي! رأي دادند که «بله جرم
اتفاق افتاده است (چون نميتوانستند انكار کنند ،هم کتاب را با استاد ديده بودند
و هم استاد اعتراف کرده بود) ،اما به علت آنكه استاد نفيسي از جان و دل به
کتاب دلبسته است و بدان عشق ميورزد ،تا اين نسخه را ديده و آنرا شناخته است
و خوانده است و به ظرافت تذهيب و تجليد و خط و نقاشي و شيرازهبندي و
مينياتورهايش و نيز به لطافت اشعار و رقت احساس و نفاست متن آن پي برده
است و ارزش آنرا که در بهاء نميگنجد ،دانسته است ،چنان بيخود شده است و
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بيتاب گشته است که خود را و وقفنامه کتاب را و مالكيت کتابخانه مجلس
شوراي ملي را و همه حسابها و کتابها را از ياد برده و بيآنكه غرضي داشته
باشد ،و نظري به سرقت و غصب اموال دولتي يا خصوصي ديگران داشته باشد،
اين نسخه نفيس منحصر بفرد را نتوانسته از دست بگذارد و خودش تنها به خانه
بازگردد .آن را با خود همراه برده است تا در اطاق مطالعهاش ،پيش دستش،
هميشه پيشش باشد که جدايي از آن برايش قابل تصور نبوده است و گرچه از
نظر ظاهر ،عمل وي در حكم جرمي جزايي محسوب ميشود ،ولي چون نيت
وضع روحي خاصي داشته است دادگاه او را تبرئه ميکند».
استاد تبرئه شد ،اما فقط در دادگاه! عوام که اين حرفها را نميفهمند ،بر اين
رأي خنديدند ،حتي تصديقدارها و فضال هم خنديدند! اينها فرق کار نفيسي را با
کار فالن نسخهفروش يا عتيقهفروشي که از ديوار کتابخانه باال ميآيد و يواشكي
ميرود و نسخه را بر ميدارد و ميدزدد نميفهمند! واي که نفهمي هم چه بد
است! نفيسي را کتابدزد ناميدند! احساس وي را در آن حال که نسخه را
نتوانست بگذارد و به وقفنامه عمل کند و خودش تنها خارج شود و توي
خيابانهاي بيمعني تهران پرسه بزند و خود را که چنان نسخه غزلي را خوانده و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ديده و شناخته با کتاب «سياستنامه» که صدهزار نسخه تكراري مشابه هم دارد
سرگرم مطالعه کند ،چنين احساسي را با احساس آن دزد که نسخه را ميدزدد ـ
همچنانكه آفتابه مسي را ميدزدد ـ يكي ميدانند!!
براي کسي چون نفيسي کتاب توتم او است! کتاب توتم کتابشناس کتابخوان،
کتابپرست است.
آري ،همه هنوز توتمپرستيم ،هر کسي توتمي دارد ،توتمي که روح جد
اعاليش ،روح قبيلهاش ،ريشه نخستين فطرتش ،عنصر اصلي خلقتش ،در آن

نخستين» او ،همان «خودِ خود» او است که بدان شكل ،در آن هيأت« ،تجسم»
يافته ،شكل مادي عيني گرفته ،روح او است که جسم شده ،شخصيت او است که
شيء گشته و بدينگونه است که توتمپرست ،در پرستش توتم خويش ،خويشتن
مدفون در خويش را ميپرستد و خويشتن مقدس بالقوه خويش را .در خويشتن
بيمجال خوشي ،همه ارزشهاي متعالي ،همه زيباييهاي ايدهآل ،همه آن
رازهاي نايافتني ،همه آن معنيهاي نگفتني ،همه آن ذاتهاي ماورايي و همه آن
خلق و خوهاي خدايي و کششها و جذبهها و پيوندها و رشتههاي نامريي و
نامحسوس و ماوراء عقلي اهورايي را که از نهفتهترين اعماق فطرت ،از
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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دوردستترين افقهاي مرموز صحراي ابديت روح و از پس پردههاي آن «منِ
منها»ي آدمي جوش ميکند و گاه و بيگاه ،بر ديواره وجدان آگاه ما سايهاش
ميافتد و گاه ،در کوههاي بلند و صحراهاي واليت جان ما ،همچون معجزهاي
سر ميزند و اما در ظلمت ظالم اين جاهليتي که بر زندگي ما افتاده است ،و در
زير اين سنگ سنگين لحدي که بر سينه «بودن» ما نهادهاند ،هماره مدفون ميمانند
و هميشه در سكوت و خفقان مرگ ،مجهول ،و توتم ـ اين خويشاوند جادويي،
همذات و همزاد آن خويشتني که بود و ديگر نيست ،آن خود خوب و خدايي

«افسوس» ـ جلوهگاه و جلوهگر آن همه است ،خواهر ،برادر ،خويشاوند آن «من
شهيد» است ،بازماندهاي از آن قرباني مظلوم زندگي ،طفلي مانده از آن خاندان
که خالفت نگذاشت و تاريخ با خاك يكسانش کرد و کرون ـ اين خداي
بيرحم که تنها مرغهاي خانگي را ميپرورد و خروسهاي «بامحل» را و پرندگان
پرواز تخمي و يا گوشتي را ،پرندگان دروغيني را که نميپرند و نبايد بپرند ـ
آشيان بلند اين مرغان موهومي را که در عدم پرواز ميکنند» به طوفان سپرد و به
مرداب زندگي افكند و «عقابهايي را که در نفس سرد سحر دم ميزدند و ساقه
نازك سپيده را از سينه افق ميچيدند و در ملكوت عشق ،بال در بال ،ابديت را
ميپريدند و تا نزديكيهاي خدا ميرفتند ،فرو کشيد و فرو نشاند و هر يك را
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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کنار زاغي ،سياه و زشت و گند ،بر سفره لجن ،روزمرگي ،عقل ،حساب و کتاب
و مصلحت ،عرف و عادت و نصيحت ،نظم و نظام و سنت! و ...دگر هيچ! شايد
سايه حسرتي بر ديواره دل ،آهي سرد يا اشكي گرم در خلوت دردي ،تأملي ،و...
دگر هيچ! اما ...چرا ...يادي و يادگاري ،خويشاوندي ،بازماندهاي از آن که بايد
ميشديم و ...نشد .شاهدي از آن شهيدي که بايد ميماند و نماند ،جنگيد تا فتح
کند و نكرد ،به خاك افتاد و در آرامگاه مرگ ،گودي قتلگاه جنايت ،دفن شد:
توتم!

خويشاوندي او ،تجليگاه آن عالم ذر ،صبح الست؛ قالوا :بلي! چهره دوستش،
يادآور ميهنش ،مهر نماز محرابش ،زبان خاموش لبهاي دوخته حرفهايش،
«حرفهايي که براي نگفتن دارد» ،و باالخره تكهسنگي ،شاخكي ،برگي ،گلي،
مشت خاکي از آن بهشتش که پس از هبوط ،با خود آورد و در غربت هولناك و
امنيت سياه و تنهايي رقتبار تبعيدش ،در انبوه سكاهاي بيگانه و بيروح سنگستان
قفقاز و همسايگي جبري کرکس جگرخوار ،با خود دارد و از او ،بوي آن بهشت
را ميشنود ،و در او ،رنج اين کوير را فراموش ميکند ،و به او ،آتش اين دوزخ

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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نمرودي را ،گل سرخ ابراهيمي مييابد و باالخره ،با او ،در اين گورستان سرد
وحشت ،زندگي ميکند و او توتم وي است.
هر کسي را توتمي است و توتم «ذکر» است .و مگر نه زندگي ،هيچ نيست
جز فراموشي؟ و خوشبختي هيچ نيست جز لذت و آرامش کسي که ديگر هيچ
چيز به ياد نميآورد؟ ! که «آدميت» يعني از دست دادن بهشت ،يعني هبوط،
تبعيد ،کوير ،غربت ،تنهايي و همنشيني و همخانگي با مرغ و مور و مگس! و
خوشبخت ،بدبختي است که آدم بودن خويش را پاك از ياد برده است ،اما،

«رنج بودن» را همچنان حس ميتواند کرد .چه ،هنوز آدم است ،و هر کسي
«آدم» است ،اگر هنوز فراموش نكرده باشد!
و توتم نميگذارد که فراموش کني ،هر دم به يادت ميآورد .توتم «ذکر
مجسم» بهشت ،آدم ،حوا ،خدا ،شيطان ،عشق ،عصيان ،آگاهي ،هبوط و ...در
«کوير» است!
هر کسي را توتمي است و توتم هر کسي «خودِ خوب» او است.
توتم يك ذات ماورايي دارد .يك موجود غيبي است ،از جنس طبيعت
نيست .ابزار کار نيست ،وسيله کسب نفعي ،دفع ضرري ،بخشنده نامي و پزنده
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ناني نيست .از کجا بدانيم که توتم يك شيء مادي نيست ،يك رمز غيبي است؟
خاکي نيست ،خدايي است؟
بسيار روشن است؛ همه چيز ،در اين دنيا ،براي من است ،اما توتم؟ من براي
اويم! تمامي نيازم در برآوردن نياز او سيراب ميشود ،تمامي وجودم در مردن و
قرباني شدن در آستانه محراب او ايجاد ميشود ،در قتلگاه خويش ،که بهخاطر
او ،به پاي اختيار خود ميآيم ،شهادت ،حيات مرا گواهي ميدهد ،و غرورم ،که
بر باالي بلندي او ميشكند و در پاي او ميريزد ،اشباع ميشود و به خضوع

دلخواه ،اختيار کردن ،در ياد او ،خويشتن را به لذت سكرآور و حالوت جذبه
خيزي توصيفناپذير از ياد بردن ،و باالخره ،با ريههاي او دم زدن ،با نبضهاي او
تپيدن ،با قدمهاي او رفتن ،با حلقوم او ناليدن ،با بودن او زيستن و در زيستن او
جان دادن ،مردن و آنگاه به کام دل رسيدن؛ همه ،نيازها و آرمانها و کششها و
رشتههاي پيوندي است که در عقل اين جهاني نميگنجد ،منطق دکارتي
نميفهمد؛ فلسفه و علم بيگانگان پرت و دوري هستند که به اين سرزمين راه
ندارند و در اين سراپرده غيبي بارشان نميدهند .آنجا بارگاه بلند «دل»هايي است
که «دوست داشتن» را ـ که يك راز غيبي است ـ ميشناسند و دامان مهربان
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«سر»هايي که باالتر از «فهميدن» را ميفهمند! اينها «تبعيد»يهايياند در اين
«کوير» ،که هنوز «آدم»اند ،و هنوز «غربت» را حس ميکنند و «پرستيدن» را
همچون صفتي در خويش ،چه ميگويم؟ همچون بعدي از بودن خويش ،و شايد،
«بودن» خويش ،مييابند؛ اينها باالتر از زادن و پروردن و کسب کردن و حفظ
کردن و هوشياري و دانش و صنعت و قدرت و پيشرفت و ثروت و موفقيت و
سالمت و عقل و مصلحت و حيثيت و شهرت و لذت و آسايش و آرامش و
سعادت و سود...

داشتن ،پرستش ،شهادت ،درد ،دعا ،ايثار ،شك ،تنهايي ،اخالص ،يكتايي،
يكتويي ،اضطراب ،انتظار ،صبر ،حق ،ارزش ،قداست ،ايمان ،زيبايي ،خير...اند.
اينها همه معاني غيبياند ،همه يادگارهاي بهشتياند که با آدم ،به زمين
آمدهاند و در زمين نيز ،همچون آدم ،بيگانهاند و غريب و معمايي و مجهول و
نافهميدني ،و اين است که هرگاه بدانها ميانديشيم ،در زير دست و پاي خشن
عقل پايمال ميشوند و از رهگذر او ميگريزند و همچون گلبرگهاي لطيف
غنچهاي ناشكفته ،در الي انگشتان «تشريح» ،ميپژمرند و در برق «نگاههاي
خشك علم» محو ميشوند و هرگاه ـ بيواسطه عقل حسابگر و داللي اين
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استدالل فضول و خشني که جز سود و صالح را نميفهمد ـ خود را به خويشتن
پاك و زالل خويش ميسپاريم و به احساس شسته و صاف خويش تكيه ميکنيم
و به وجدان راستگويي که از عمق فطرت ما سر ميزند اطمينان ميکنيم و
مستقيماً به سخن بيلفظ و زمزمه بيصوت ذات خويش ،انسان بودن خويش،
گوش فرا ميدهيم ،آنها را به روشني و سادگي استشمام ميکنم ،لمس ميکنيم،
حتي وزن هر کدام را حس ميکنيم ،ميشنويم ،ميچشيم ،ميبوييم ،مييابيم...
هر کسي توتمي دارد« ،هر که هنوز فراموش نكرده است» ،هر که هنوز آدم

ارواح خبيث و اشباح هراس و مار و مارمولك و عقرب جراره و «گرگ» و
«روباه» و «موش» و «ميش» ،اهلي نشده است ،هنوز «کرگدن» نشده است ،هنوز
«مسخ» نشده است ،هنوز شب نشده است ،با شب خو نكرده است ،هنوز نگذاشته
است که شب شود ،همچنان «در انتظار» ايستاده است ،همچنان ميهراسد،
مضطرب است ،بيگانه است ،از صبح سخن ميگويد ،به طلوع ،به نور ،به آفتاب
ميانديشد ،همچنان در قلب ظلمت کوير تنها ايستاده است و چشم بهراه فردا،
روي در روي مشرق پلك گشوده بر پلك بسته افق...
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هر که هنوز آدم است ،هبوط را دردناکانه حس ميکند ،شفا نيافته است،
مجروح است ،هنوز فراموش نكرده است ،بهشت را ،کوير را ،عصيان را ،تبعيد
را ،خدا را ،شيطان را ،حوا را ...و همچنان به همه آن وديعههاي غيبي که با
آدميت خويش ،به زمين آورده است ،وفادار مانده است و همه چيز را به ياد
دارد ،توتمش ،يادآور آن بهشت است ،جلوهگاه همه آن زادهاي غيبي و
ذاتهاي ماورايي که با خود آورده است؛ توتمش ،طلسمي است که جادوي
زمان را ميبندد و حرزي که از بالي زمين نگهش ميدارد ،شمعي که در ظلمت

حرف ميزند ،حرفها را ميزند ،و از او حرف ميشنود ،حرفها را ميشنود،
«حرفهايي که براي نگفتن دارد»!
هر کسي توتمي دارد ،که بدان سوگند ميخورد .سوگند! سوگند نيز يكي از
همان معاني ماورايي است ،از همان آوردههاي بهشتي ،که در اين کوير
نميفهميم ،اما حس ميکنيم.
هر کسي توتمي دارد که با آن عشق ميورزد ،دوست ميدارد ،ميپرستد،
مينالد ،دعا ميکند ،ميگريد ،اشك ميريزد ،انتظار ميکشد ،صبر ميکند،
اخالص ميورزد ،ارزش مينهد ،درد ميکشد ،رنج ميبرد ،ايثار ميکند،
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ميگدازد ،از او زيباييهايي را که طبيعت ندارد ،نيكيهايي را که منطق
نميفهمد ،قداستي را که از جنس اين دنيا نيست ،الهام ميگيرد ،ميآموزد،
مينوشد ،در ذات خود حلول ميدهد ،به وجدان محتاج و تشنهاش ميمكد ،به او
ايمان دارد ،بر او نماز ميبرد ،غرور پوالدينش را ـ که سر به هيچ اقتداري فرود
نياورده است ـ مغرورانه بر قامت واالي او ميشكند و اسماعيلِ نان ،مقام ،جان و
حتي نام خويش را ،در مهراب خاطر او ،به تيغ بيتابي ،قرباني ميکند ،و پس از
طواف «يكتويي» ،نماز «يكتايي» ،سعي «بيتويي» ،آنگاه ،هجرت بهسوي او،

«مني»ي عشق او« ،جشن خون» خويش را ميگيرد و در پاي او ،تا بام بلند
«شهادت» صعود ميکند ،و به معراج مرگ سرخ ميرود ،و از «سدرهالمنتهي»ي
ايثار ميگذرد ،و براي حيات ديگري ،در خون خود غوطه ميخورد و در گودي
قتلگاه خويش سر فرو ميبرد و بر دو پهلويش ،دو شهپر شوق ،از اخالص و ايثار،
ميرويد و به سوي خدا پر ميگشايد!
هر کسي توتمي دارد و توتم هر کسي «ذکر» آدم بودن او است ،يادگار
بهشت آدم ،يادآور هبوط و ناالن غربت کوير.
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هر کسي توتمي دارد و توتم هر کسي خويشاوند آن منِ بهشتي او است،
بازمانده آن مني که در «زندگي» به «شهادت» رسيده است ،در هياهوي زاغان پليد
و حريص و لجنخوار «روزمرگي» ،خاموش گشته است و در نمايش مهوع زمين
و آتشبازي فريبنده زمانه ،فراموش شده است.
هر کسي توتمي دارد و توتم هر کسي يادآور آن است که روزي او نيز آدمي
بوده است و نشانه آن که هنوز ميتواند بپرستد ،ميتواند خود براي ديگري باشد،
ميتواند عشق بورزد ،از سود و صالح و واقعيت فراتر رفته است و ميتواند معني
tarikhema.org

ارزش ،حقيقت و آرمان را فهم کند .حتي ميتواند تا «ايثار» اوج گيرد.
به هرحال ،هر کسي توتمي دارد ،و توتم من «قلم» است.
هر قبيلهاي توتمي را ميپرستد ،که روح جد نخستين همه افراد قبيله در او
حلول کرده است ،در او زنده جاويد است .روح قبيله در او جسم گرفته است،
کشتن او ،خوردن او ،بر افراد قبيلهاش حرام است؛ بر قبيلههاي ديگر حرام نيست،
آنها بيگانهاند ،آنها توتمي ديگر دارند ،از خون و خاك و نژاد و تبار توتمي
ديگرند ،فروختن و مبادله و بريدن پشم و دوشيدن شير و کندن پوست و کشتن و
خوردن هر توتمي بر افراد قبيلهاش حرام است .توتم خداي قبيله است ،ربالنوع
قبيله ،ناموس قبيله ،تجسم روح و شرف و قداست و حقيقت و شخصيت و تجلي
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ذات و نژاد و تبار و وحدت و اصالت و جوهر انساني مشترك و ماهيت ماورايي
مشترك تمامي قبيله است.
و قلم توتم قبيله من است .خداي همه قبايل ،خداي همه عالميان بدان سوگند
ميخورد ،به هرچه از آن ميتراود سوگند ميخورد ،به خون سياهي که از
حلقومش ميچكد سوگند ميخورد.
و من؟

دفترهاي خاکستري و سبز من است ،همزاد آفرينش من ،زاد هجرت من ،همراه
هبوط من و انيس غربت من و رفيق تبعيد من و مخاطب نوع چهارم من و همدم
خلوت تنهايي و عزلت من و يادآور سرگذشت و يادآور سرشت و بازگوي
سرنوشت من است ،روح من است که جسم يافته است« ،آدم بودن من» است که
شيء شده است.
آن «امانت» است که به من عرضه شده است!
آه که چه سخت و سنگين است! زمين در کشيدن بار سنگينياش ميشكند،
کوهها به زانو ميآيند و آسمان ميشكافد و فرو ميريزد.
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قلم توتم قبيله من است ،روح «ما» در آن يكي شده است« ،ما» در آن به هم
آميختهايم ،با هم زندگي ميکنيم و به يكديگر ميرسيم ،عليرغم زندگي ـ که
متالشي ميکند ـ و زمان ـ که جدايي ميافكند ـ و خودپرستي ـ که بيگانگي
ميآورد ـ و ترس ـ که هر کسي را به خود ميگريزاند ـ و عقل ـ که رشتهها را
ميگسلد ـ و تنها ميکند...
...قلم توتم من است ،او نميگذارد که فراموش کنم ،که فراموش شوم ،که
با شب خو کنم ،که از آفتاب نگويم ،که ديروزم را از ياد ببرم ،که فردا را به ياد
کنم ،به تسليم خو کنم ،که!...
قلم توتم من است ،او در انبوه قيل و قالهاي روزمرگي ،هياهوهاي بيهودگي،
کشاکشهاي پوچي ،پليديهاي زندگي ،پستيهاي زمين ،بيرحميهاي زمان،
خشونت خاك و حقارت وجود ...شب و روز ،در دستم ،بر روي سينهام ،پر شور
و ملتهب و بيامان ،اين کلمات خدايي را در خونم ،در قلبم ،در روحم ،يادم،
خيالم ،خاطرهام ،وجدانم و خلقتم ميريزد که:
خداگونگي ،بهشت ،آدم ،تنهايي ،حوا ،شيطان ،عشق ،عصيان ،بينايي ،هبوط،
کوير ،غربت ،رنج« ،امانت» ،رسالت ،انتظار ،انس ،اسارت ،جبر ،خودآگاهي،
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قيام ،تشيع ،خالفت ،واليت ،ايمان ،مصلحت ،حقيقت ،سنت ،آيه ،تقيه ،تقليد،
جهاد ،اجتهاد ،شهادت ،ايثار ،مردم ،عطش ،طواف ،هجرت ،غيب ،احرام ،حج،
عرفات ،مشعر ،مني ،ذبح ،معبد...
قلم توتم من است ،توتم ما است ،به قلمم سوگند ،به خون سياهي که از
حلقومش ميچكد سوگند ،به رشحه خوني که از زبانش ميتراود سوگند ،به
ضجههاي دردي که از سينهاش برميآيد سوگند ...که توتم مقدسم را
نميفروشم ،نميکشم ،گوشت و خونش را نميخورم ،به دست زورش تسليم

قلم ميکنم و قلمم را از دست نميگذارم ،چشمهايم را کور ميکنم ،گوشهايم
را کر ميکنم ،پاهايم را ميشكنم ،انگشتانم را بندبند ميبرم ،سينهام را ميشكافم،
قلبم را ميکشم ،حتي زبانم را ميبرم و لبم را ميدوزم...
اما قلمم را به بيگانه نميدهم
به جان او سوگند که جانم را فديهاش ميکنم ،اسماعيلم را قربانيش ميکنم،
به خون سياه او سوگند که در غدير خون سرخم غوطه ميخورم ،به فرمان او،
هرجا مرا بخواند ،هرجا مرا براند ،هرچه از من بخواهد ،در طاعتش درنگ
نميکنم.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

434

tarikhema.org

نميکنم ،به کيسه زرش نميبخشم ،به سرانگشت تزويرش نميسپارم ،دستم را

PDF.tarikhema.org

دوستان عزيزم

قلم توتم من است ،امانت روحالقدس من است ،وديعه مريم پاك من است،
صليب مقدس من است ،در وفاي او ،اسير قيصر نميشوم ،زر خريد يهود
نميشوم ،تسليم فريسيان نميشوم .بگذار بر قامت بلند و راستين و استوار قلمم به
صليبم کشند ،به چهار ميخم کوبند ،تا او که استوانه حياتم بوده است ،صليب
مرگم شود ،شاهد رسالتم گردد ،گواه شهادتم باشد ،تا خدا ببيند که به نامجويي،
بر قلمم باال نرفتهام ،تا خلق بداند که به کامجويي بر سفره گوشت حرام توتمم
ننشستهام ،تا زور بداند ،زر بداند و تزوير بداند که امانت خدا را ،فرعونيان
رسالت را بلعميان نميتوانند از من ربود...
...هر کسي را ،هر قبيلهاي را توتمي است؛ توتم من ،توتم قبيله من قلم است.
قلم زبان خدا است ،قلم امانت آدم است ،قلم وديعه عشق است ،هر کسي را
توتمي است،
و قلم توتم من است.
و قلم توتم ما است.
مشهد ـ 3113
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اين روزها و شبها ـ به تعبير پدر مولوي در المعارف ـ «معنايي سر در دنبال ما
دارد» و من چنان گرفتار آنم که مجال نفسي هم ندارم.
آري ،نويسنده و شاعر هم آبستن ميشود ،يعني مرد هم آبستن ميشود مگر

پنداشتهاند که طبيعي است و آنها که چنين نيستند استثنايياند! و اين يك اشتباه
بزرگي است که حتي دانشمندان نيز ميکنند و آن اين غلطي است که به شكل
يك قانون در آمده است که «هرچه عموميت داشته باشد طبيعي است» و بر اين
اساس «حالتي که اکثريت دارند سالمت است و عكس آن ،حالتي که در موارد
معدودي يافت ميشود بيماري» در صورتيكه بيماري و سالمت ،درستي و
نادرستي و حقيقت و باطل و طبيعي بودن و غيرطبيعي بودن و نقص و کمال را
بايد با مالكها و ارزشهاي خودش سنجيد نه با شمار و آمار.
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قصه مردي که وارد دهي شد که مردم آن همگي خارش داشتند ،ناگهان
همگي بر سرش ريختند و داد و فرياد و پرس و جو و کشمكش و احضار طبيب و
آخوند و ژاندارم که بياييد ،غريبه مريضي آمده است که خودش را اصالً
نميخارد! ببريدش که همه را مبتال خواهد کرد!
چه ميگفتم؟ ...ها
ميگفتم که اين شبها و روزها گرفتار درد زادنم ،نطفه کلماتي که مرد را
آبستن ميکند .مگر مريم چگونه آبستن مسيح شد؟ در اين دنيا نسيمهاي مرموز

تيره زمستانزده را آبستن ميکند و در کوير سوخته ساکت بهشت ميروياند.
روحالقدس که مريم بكر را آبستن عظمتي و اعجازي چون مسيح ميکند همين
نسيم است .فضا از آن سرشار است ،بايد خود را در مغاکي حاصلخيز فرو برد و
بايد خود را بر لب جويباري ،چشمهاي ،و الاقل رطوبتي کشاند ،و تمام «بودن»
خويش را آغوش گشود و بر آن عرضه کرد تا آبستن مسيح شد ،تا مريم شد و...
تا خدا شد!
تا با خدا اشتباه شد!
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و اين عظمت شگفتي است ،تثليث مسيحيت چنين اشتباه عظيم و زيبايي است:
مسيح و مريم و خدا ،پسر و پدر و روحالقدس هر سه يكي و آن يكيِ بزرگ،
خدا ،هر سه!
و علي اللهي! خدا پنداشتن علي! چه اشتباه مقدسي! علي چه شده است و تا
کجا باال رفته است که با خدا اشتباه ميشود! اين اشتباهي است که تنها روحهاي
بزرگ خارقالعاده حق دارند بدان دچار شوند! آدمهاي متوسط و نگاههاي کوتاه
چنين اشتباهي را نميکنند و حق ندارند که جز آنچه را «درست است» ببينند.

شگفت آنكه تنها مولوي که با «آفتاب» ،آبستن عشق شد ،معني آنرا يافت و جز
او نديديم که اين سخن ،اين اشاره تكاندهنده را کسي دانسته باشد:
«در گذار عمر شما بر راه حيات ،بادهاي سردي 3وزان است ،زنهار! خويشتن
را بر آنها عرضه کنيد»!

 . 3اين صفت سرد خيلي معني دار است .از سرما و لرزي که از آ« احساس مي کنيد مگريزيد و براي گرم شدن
خود را در جامه و گليم و دثار خود نپيچيد که مي پوسيد :ببينيد چگونه خدا با محمد که از سرماي نخستين وزش
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و مولوي ترجمه کرده است :گفت پيغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانيد از باد
بهار...
مثنوي را پيدا کنيد و بخوانيد .چه خوب است که کمکم خود را به مثنوي
معتاد کنيد .معتاد! ميدانيد چه ميگويم؟ کتاب من کوير است و کتاب او ،بهشتي
که در کوير رويانده است؛ من تا آنجا آمدهام که اين مرتعآباد زندگي را که در
آن ميچرند و ميخرامند کوير ديدهام ،مولوي از اين مرحله گذشته است و بر
اين کوير مرتعآباد يك زندگي را ساخته است ،کاشته و رويانيده است ...بهشت

بهشت موعود .آخرين بهشتي که انسانهاي بزرگ را وعده دادهاند ،بهشتي که
انسانهاي بزرگ در کوير و در تبعيد ميسازند .و ميبينيد که من هنوز در نيمه
راهم ،در کوير! وقتي به قفاي خويش مينگرم و آن بهشت را ميبينم و آدمهاي
خوشبختي را که در بهشت ميچرند ،از اين همه توفيق لبريز سپاس ميشوم و از
شوق در پوست نميگنجم ،و وقتي به پيش رو چشم ميدوزم از اين همه شكست
و حرمان و عقبماندگي از منزل ماالمال درد ميشوم و از يأس و هراس در

نسيم وحي به لرزه افتاده و هراسيده و خود را در گليم و دثار خويش پيچيده تند سخن مي گويد و فرمان مي دهد
که :يا ايها المدثر – يا ايها المزمل!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

PDF.tarikhema.org

361

tarikhema.org

اوليه ،هبوط آدم از آن سوي زمين خاکي و کوير غربت و سومين مرحله ،خلق

PDF.tarikhema.org

دوستان عزيزم

خويش ميگريم و حيرت و حقارت ديوانهام ميکنند .هم حس ميکنم که عقبم،
دور ،خيلي دور ،و هم احساس ميکنم که آوارهام و اين دو احساس هرگز با هم
جمع نميشوند و در من هميشه با هماند! علتش هم نوع کاري است که در عمر
خويش پيشه کردهام و جهانبيني و ديني است که دارم که اگر بهشت موعود من
و آخرت من و معاد و مرگ و بعثت و صوراسرافيل و قبر و قيامت من آنچنان بود
که ميگويند کارم سادهتر و رنجم آسانتر بود ،اگر بهشتم جايي بود در آن سوي
مرگ و آخرتم جهاني در آن سوي دنيا ،راه روشن بود و ميرفتم و ميدانستم

اکنون هستم و آخرتم ،بهشتم ،آنكه بايد باشم و ميان اين دو راهي است به
درازاي ابديت ،چه ميگويم؟ ابديت ،اليتناهي راهي است که هرچه ميرويم به
انتها نميرسيم اما اين راه چنان است که هرچه ميرويم طوالنيتر ميشود و
هرچه نزديكتر ميشوم دورتر و اساساً ،به اعتقاد من به سوي خدا رفتن اينچنين
است .يك خر مقدس را نگاه کنيد! خدا همسايه ديوار به ديوارش است و علي
را! با شتاب يك روح سبكبار ،چه ميگويم؟ به شتاب خودش ،پيوسته بهسوي
«او» پر ميکشد و هرگاه که سر بر ميدارد تا ببيند که تا کجا رسيده است از
وحشت دور ماندن و غربت و فاصله ميگريد و بيهوش ميافتد!
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و من که يك شيعه گمنام و ارزانقيمت اويم در اين ميانه گير کردهام.
نه خدا آنقدر به من حماقت عطا کرد و کوتاهي نگاه و کوچكي دل که خود
را با نماز و روزه و خمس و زکات و گريه و ناله و مدح و ثنا و طهارت و نجاست
و فقه و کالم و فلسفه و منطق و ريش و تسبيح و صلوات و ذکر و دعا بر روي
بالهاي جبريل حس کنم و غرق توفيق و سالك پيشگام راه حقيقت و سرشار
اطمينان و يقين و جامع معقول و منقول و آيت خدا و حجت اسالم و ثقه مسلمين
و رسيده به علماليقين و افتاده به عيناليقين و داناي همه اسرار جهان و آشناي همه

غلمان و نيازمند شير و عسل و خالصه تكيه زده بر متكاي دين در قرب جوار
ارحمالراحمين و موضوع رجز و تباركاهلل احسن الخالقين و ...بههرحال خوب و
خوش و آسوده و مطمئن و موفق و آمرزيده که دغدغهام براي گمراهي ديگران
باشد و ناداني عوام کاالنعام.
و يا از آن سو ،روشنفكر دانشمندي شبيه مرحوم کلود برنارد که با کشف
علمي تازهاي درباره چربي چنان بادي از علم در غبغب انداخت که نزديك بود
بترکد و شيعيانش که با چند فرمول فيزيك و شيمي و يا چند فرضيه جامعهشناسي
و حدسيه روانشناسي ديگر چيزي نيست که الزم باشد بدانند چون تمام هستي از
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صد و اند عنصر است و آنها ميشناسند و تمام جامعه و تاريخ بر اساس ديالكتيك
طبقاتي است و آنرا ميدانند و تمام اسرار و ابعاد مرموز روح انساني جلوههاي
وجدان ناآگاه است و نشانههاي عقدههاي سرکوفته جنسي که آن را هم
آموختهاند .ميبينيم که از هر راهي که اينچنين پيش گيريم چه آسوده و چه زود
به سرمنزل ميرسيم و به همه چيز؟
آنرا که حماقت دادي چه ندادي و آنرا که ندادي چه دادي؟
و ميبينيم که آيتاهلل شدن ،روشنفكر شدن ،مؤمن شدن ،بيدين شدن،
شدن ،آسان است و چقدر هم آسان!
ميتوان هم به حقايق رسيد و هم راه را يافت و هم به زندگي رسيد و هم به
خدا و هم به انسان و هم به خوشبختي و هم به نجات و ديگر چه ميخواهي؟
ديگر چه مرگته؟
اينكه ميگويم مسئله دين و بيديني مسئله اساسي نيست اينجا است .مسئله
اساسي که در وجود و در حيات مطرح است« ،چه اندازه بودن» است« ،چگونه
بودن» و «چقدر بودن» خود آدم است.
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دريا بودن يا انگشتوانه بودن؟ مرغ خانگي بودن يا شاهين شكارجو بودن.
انگشتوانه! چه با آب زمزم پر شود و چه با آب آبگوشت ،چه با شير مادر و چه
شير خشك؟ چه خواهد بودن؟ فرق مؤمن مقدس با فاسق کافر چيست؟ هيچ ،اين
در زندگي پيش از مرگ بهدنبال چشمچراني و شكمچراني است و آن در
زندگي پس از مرگ؟ يكي در دنيا شير و عسل و سايه درخت و حور و غلمان
سيرش ميکند و نيازي ديگري ندارد و ديگري در آخرت .اختالف مؤمن و کافر
ازين قماش ،در دين و کفر انگشتوانهاي ،بر سر نوع نياز و احساس و جنس انديشه

در مكان و زمان رفع اين احتياجات و رسيدن به اين ايدهآلها است .اختالفشان
اختالف جغرافيايي است .جواب هر دو به سئوال «چه ميجويي» يكي است ،در
جواب به سئوال «کجا بايد جست» دو تا ميشوند! پس حق ندارم بگويم کافر و
مؤمن هر دو همفكرند؟ دين و کفر هر دو يك ايمان است و يك آرمان،
اختالف بر سر راه (= مذهب) است و تكنيك کار!
و در اين صورت ميبينيم مؤمن هم همان کافر فاسد عياش مادي خودپرست
لذتجويي است که فقط کاله سرش رفته است .نقد را فدا ميکند تا همان را
بهصورت نسيه به دست آورد! آن هم با يك ضريب احتمال! يعني بر فرض که
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فردايي بود و بهشتي و بابت آن اعمال هم پاداش دادند تازه بايد به ريش دراز اين
احمق خنديد که حيوان! آخر آن همه رياضت و سختي و روزه و جهاد و
محروميت و نفسکشي و چشمپوشي از همه لذات و سرکوبي شهوت و دور
ريختن شراب و شيريني و آسايش در زندگي آن دنيا براي اينكه در اين آخرت
باز همانها را به دست آوري! اين «اکل از قفا» نيست؟ يعني لقمه را برداشتن و با
دست به زحمت و رنج دور گردن پيچاندن و به زور به دهان رساندن! کسي که
همان لقمه را بر ميدارد و بيآنكه از پشتسر ببرد راسته به دهان ميگذارد با تو

ميکند تا زندگي ديگري بسازد و از سر سفره برميخيزد گرسنه و تشنه ،که
گرسنگي و تشنگي ديگري او را به سفره ديگري ميخواند ،سفرهاي که
مائدههاي آن را به دو دست خويش ميپزد ،با آتش رنج و جوش اضطراب و
روغن عشق و ادويه انديشهها و طعم احساسها و گوشت تن خويش و
مغزاستخوان و خون دل و عصاره جگر خويش و با آنچه هنر ميآموزد و دانش
ميدهد و دين ميپرورد و عرفان که برميانگيزد و نبوغ که روشن ميکند و جهاد
که توان ميبخشد و درد که ميپااليد و عصيان که ميشكند و ميريزد و تسليم
که ميپيوندد و ميسازد و رياضت که ميتراشد و ميشويد و تقوي که مصون
ميدارد و نيايش که تازه ميدارد و شوق که از جا ميکند و هدف که جهت
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ميبخشد و ايمان که استواري ميدهد و مردم که مجاهدت ميکند و تنهايي که
مستقلت ميسازد و کتاب که مايهات و ترازو که عدالتت ،و آهن که صالبتت
ميدهند و علم که به واقعيتها و اخالق که به نيكوييها و هنر که به زيباييها
راهبرت ميگردند و صبر که تحملت را ميسازد و سكون که استقامتت را و
تحقير که استغنايت را و پناهندگي در خويش که استقاللت را تأمين ميکند.
و آنگاه ميبينيم که يك «شبه خدا» ،در گوشهاي از اين دنياي بزرگ خدا ـ
که آن را براي گياهان حشرات و حيوانات و شبهآدمها ساخته است ـ تنها ايستاده

و شهرها و آباديها را در خويش ويران ميکند ،همه را با خاك يكسان ميسازد
و ميسوزاند و ميشكند و خاکستر ميکند و خاکسترش را به باد ميدهد و کوير
ميسازد ،کويري ساکت و سوخته و بيآب و علف ،بيسايه درختي ،شبح بنايي،
سواد آبادييي ،انتهاي زمين ،پايان سرزمين حيات ،آنجا که گويي به مرز عالم
ديگر نزديكيم ،آنجا که همواره فلسفه از آن سخن ميگويد و مذهب بدان
ميخواند! آنجا که پيامبر ميسازد ،آنجا که خدا حضور دارد ،آنجا که آواز پر
جبريل همواره در زير غرفه بلند آسمانش به گوش ميرسد و حتي درختش،
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غارش ،هر صخره سنگ و سنگريزهاش آيات وحي را بر لب دارد و زبان گوياي
خدا ميشود.
صحراي بيكرانه عدم ،خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول ...،آسمان! کشور سبز
آرزوها ،چشمه مواج و زالل نوازشها ،اميدها و
انتظار...

انتظار!

انتظار!

و آسمانش سراپرده ملكوت خدا ...و بهشت! بهشت!
tarikhema.org

«آنجا که ميتوان آنچنان که بايد بود»...
«...آنجا که ميتوان آنچنان که شايد ،زيست»!
و آنگاه ميبيني ،در اين کويري که به عدم ميماند ،عدم ـ آنچنانكه خدا نيز
خلقت جهان را در آن جا آغاز کرد ـ «انساني تنها» ،اين خداگونه تبعيدي ،در
اعماق دور اين کوير بيكرانه پرآفتاب ،دست اندرکار يك «توطئه بزرگ» است!
توطئهاي به همدستي خدا و عشق
براي بازآفريني جهان! «فلك را سقف بشكافتن و طرحي ديگر انداختن»،
خلقتي ديگر بر روي ويرانههاي اين عالم ،بر خرابه هرچه هست ،هرچه بود! بناي
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جهاني نو در اين دنياي فرتوت حشرات بيشمار! جهاني که ساکنان آن سه
خويشاوند ازلياند:
خدا ،انسان و عشق
اين است «امانتي» که بر دوش آدم سنگيني ميکند و اين است آن «پيماني»
که در نخستين بامداد خلقت با خدا بستيم و «خالفت» او را در کوير زمين تعهد
کرديم.
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ما براي همين «هبوط» کرديم و اينچنين است که بهسوي او باز ميگرديم.
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