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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١٣ دسمبر ١٨

  

  :يادداشت فرستنده

 فرستاده يک جزوه به آدرس پورتاله صورت  اين مطلب را ب»پيکان بنوال«چند روز قبل ھمگار گرانقدر پورتال آقای 

نقايصی وجود داشت که مانع استفادۀ درست از آن می . اف. دی. بودند، اما از آنجائی که در سيستم کار حين ساختن پی

می خواستند تا مشکل شان را حل نمايند، بر آن شدم ادارۀ پورتال از گرديد و خوانندگان پورتال نيز از اقصا نقاط جھان، 

نزد از آنجائی که در متنی که .  نزد خود داشتم، خدمت خوانندگان تقديم نمايم»فارمت وورد« به ، را از سالھا قبلآنچها ت

 از ھر کسی که اين کار ارزشمند را انجام داده، ضمن ابراز امتنان، من وجود دارد، اسمی از مترجم برده نشده است، لذا

  .يز می خواھمنپوزش 

 .م. ن

 ھدف ادبيات

 

 

خود را خوانده بودم، بيرون آمده وارد خيابان ۀ  که آخرين داستان به چاپ رسيدئیشب بود، که از محفل دوستان، جا

با تأنی در خيابان خلوت گام . بر اثر تعريف زيادی که از آن کرده بودند، ھيجان مطبوعی در من ايجاد شده بود. شدم

 . حّد از نشاط زندگی، سرمست شده بودمبرمی داشتم و برای نخستين بار در عمرم تا اين
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باشکوھی از برف تازه بر ۀ زمين جام. انبوه ستارگان بر آسمان بی ابر نقش بسته بودند.  و شب صافی بودبروریماه ف

شاخه ھای درختان از ديوارھا سرکشيده، با سايه ھای . تن کرده بود و سرمای گستاخانه ای از آسمان به زمين می دميد

ماه، ۀ ذرات شفاف برف، در نور کبود و نوازش کنند. و نگار زيبا و بديعی در سر راه من ايجاد کرده بودندخود، نقش 

صدای خش خش برف در زير پاھای من، تنھا . جنبنده ای در ھيچ جا ديده نمی شد. درخشندگی نشاط انگيزی داشتند

 ...م می زدھه  بود که سکوت با شکوه اين شب روشن و فراموش نشدنی را بئیصدا

درخشان ۀ اين انديشه آيند! چقدر خوب است که انسان در دنيا، در ميان مردم، ارج و منزلتی داشته باشد: فکر می کردم

 :صدای کسی که با تأمل صحبت می کرد از پشت سرم شنيده شد. و روشنی را برايم تصور می کرد

 .لذت ھم بردمبله،   ..."!ھا شما چيز خوبی نوشته بوديد، بله عالی بود -

اين . لبھای نازکی داشت و سبيل ھای کوچک سياھش لبخند او را از نظر نمی پوشانيد. با صدای بمی صحبت می کرد

احساس کردم که در پشت آن فکر . وجود آورده لبخند که از روی لب ھای او زايل نمی شد اثر نامطبوعی در من ب

لبخند او مانند .  سردماغ بودم که نتوانستم به اين حالت سيمای او توجه کنمقدریه نيشدار و انتقادآميزی نھفته است؛ اّما ب

. سايه ای از نظرم محو شد و در مقابِل صفا و روشنی رضايت خاطری که به من دست داده بود بسرعت ناپديد گرديد

 شيرينی و لذت دقايقی که در دل اميدوار بودم که بر. پھلو به پھلوی او راه می رفتم و منتظر بودم ببينم چه می گويد

که سرنوشت به ندرت از روی مھر به او  تعريف و تجيد است، برای اينۀ انسان تشن: امشب بر من گذشته است بيفزايد

  .تبسم می کند

  و برتر از ديگران احساس کند، اينطور نيست؟ئیراستی خوب است که انسان خود را موجودی استثنا :ھمراه من پرسيد

 .ز مخصوصی حس نکردم و شتابزده با او موافقت نمودمدر سؤال او چي

ھه، ھه، :  نيشداری کردۀھم ماليد و خنده او دست ھای کوچکش را که انگشتان خميده و الغری داشت با حالت عصبی ب

 !ھه

   :به سردی گفتم. او آزرده خاطر شدمۀ از خند

    :د کرد و گفتئيمرا تأتبسم کنان با حرکت سر حرف   !شما آدم خيلی خوش برخوردی ھستيد 

ھميشه ھم می خواھم بفھمم و از ھر چيزی سر در بياورم، اين ... بله، آدم خوش برخوردی ھستم، خيلی ھم کنجکاو

به ھمين دليل است که حاال ھم می خواھم بدانم که اين . ھمين است که به من جرأت می دھد. کوشش دائمی من است

    : نگاھی به او انداختم و از روی بی ميلی گفتم !شده است برای شما تمام ئیموفقيت به چه بھا

  : او به سرعت حرف مرا قاپيد و گفت ...شايد ھم کمی بيشتر... تقريباً به بھای يک ماه کار

آھا، قدری زحمت و بعد ھم اندکی تجربه از زندگی که ھميشه ارزش زيادی ندارد، ولی در عين حال بی ارزش ھم  

ين بھا اين فيض را می بريد که در حال حاضر ھزاران نفر با خواندن آثار شما با فکر شما زندگی نيست؛ چون شما با ا

ھه، ھه، ...وقتی ھم که شما بميريد! ھه، ھه، ھه...  پيدا می شود که شايد با مرور زمانئیمی کنند و بعداً ھم اميدھا

 ۀبريده بريدۀ تصديق نداريد؟از نو خند. اده ايد می شد دادولی در مقابل اينھمه آرزوھا بيش از آنچه که شما به ما د...! ھه

ن به او نگاھی کردم ئيمن ھم از باال به پا. با چشمان سياه و نافذش نگاھی مزورانه به سراپای من انداخت. نيشداری کرد

   :و با رنجش و برودت پرسيدم

  دارم؟د سؤال کنم افتخار صحبت کردن با چه کسی را ئياجازه می فرما. ببخشيد

مگر در نظر شما دانستن اسم . من کی ھستم؟ حدس نمی زنيد؟ ولی با اين حال فعالً نمی خواه بگويم من کی ھستم 

  شخص، از چيزی که او به شما می گويد مھمتر است؟

  :جواب دادم
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الی که به ھمصحبت من، بدون توجه، آستين پالتوی مرا گرفت و در ح !ولی با اين وصف خيلی عجيب است...  البته نه

    :آھستگی می خنديد شروع به صحبت کرد

خوب، بگذاريد عجيب باشد، معلوم نيست که چرا انسان به خودش اجازه نمی دھد گاھی از حدود آداب ساده و عادی 

 ۀفرض کنيد که من خوانند! د صادقانه با ھم صحبت کنيمئيو اگر شما مخالف اين مطلب نيستيد بيا... گامی فراتر بگذارد؟

وجود ه  کتاب ب خواننده ای عجيب و خيلی ھم کنجکاو که می خواھد بداند چرا و چگونه يک... استان ھای شما ھستمد

 .د صحبت کنيمئيمثالً کتاب شما؟ بيا... می آيد

ھر روز ميسر ... خيلی برای من مطبوع است... گوھا و اينطور برخوردھا و گفت! د خواھش می کنمئياوه، بفرما: گفتم

 .نيست

  :فکر می کردم. اّما در واقع به او دروغ می گفتم، زيرا اين حرفھا برای من داشت نامطبوع می شد

گو با اين  و او از جان من چه می خواھد؟ اصالً به چه مناسبت به خود اجازه می دھم که اين برخورد خيابانی و گفت

 با تأنی پھلوی او راه می رفتم و سعی داشتم معھذا به ھر نحوی بود نوعی مباحثه بنگرم؟ۀ  را به ديد شخص ناشناس

ست که به زحمت به اين کار موفق می شدم ولی رويھمرفته ھنوز حالت ايادم .  خوش و دقيقی به او نشان دھمۀقياف

جسورانه ای داشتم و نمی خواستم با امتناع از حرف زدن، آن شخص را از خود برنجانم و تصميم گرفتم مواظب خودم 

 .باشم

تيره ای که جلوی ما در ۀ اه از عقب سر می تابيد و سايه ھای ما را در زير پاھايمان در ھم می آميخت و به لکنور م

من به اين سايه ھا خيره شده بودم و احساس می کردم چيز تازه ای که مانند اين . روی برف می خزيد، تبديل می نمود

 .ون من به وجود می آيدسايه ھا جلوتر از من است و نمی شود به آن رسيد در در

  :ھمراه من اندکی سکوت کرد، سپس با لحن مطمئنی که بر افکار خود مسلط بود شروع به صحبت کرد

 اين طور نيست؟... فعاليت انسانی نيستۀ در زندگی ھيچ چيزی مھمتر و کنجکاوانه تر از انگيز -

   .د تکان دادمئيسر را به عالمت تأ

به ...!حبت کنيم، حاال که جوان ھستيد فرصت صميمانه صحبت کردن را از دست ندھيدد صئيپس بيا!... موافق ھستيد 

  :خودم گفتم

  :تلخی می کردم پرسيدمۀ مند شده بودم و در حالی که خنده به حرف ھای او عالق!  چه آدم عجيبی است

  : ديمی بانگ زداو نگاه دقيقی به صورت من انداخت و با لحن خودمانی يک دوست ق ولی از چه صحبت کنيم؟ 

نه، برای شما ھنوز دير نشده ! اوه...ھرچند فکر می کنم که حاال ديگر دير شده است... دئيبفرما "! ھدف ادبياتۀ دربار"

. از آھنگ کلماتش اعتماد شديد و از لحن گفتارش آثار کنايه مشھود بود. از حرفھای او متعجب شده ايستادم !است

پرسم ولی او دست مرا گرفت و در حالی که به آھستگی و با اصرار به طرف جلو می ايستادم و خواستم از او چيزی ب

  :کشيد، گفت

شما که ... د ببينم منظور ادبيات چيست؟ئيبگو! مقدمه بس است... نايستيد، زيرا من و شما راه خوبی را طی می کنيم 

اين مرد از من چه .  عنان از دستم در رفته بوداز فرط تعجب و حيرت .خدمتگذار ادب و ادبيات ھستيد بايد اين را بدانيد

  : گفتم می خواھد؟ کيست؟

آخر در دنيا ھيچ ! درستی است، باور کنيدۀ دارای اساس و پاي ...گوش کنيد، قبول بفرمائيد که آنچه بين ما رخ می دھد

بدون چون و چرا اين ...فاتندتر برويم، ولی نه به پيش بلکه به ژر... چيزی بدون پايه و اساس صحيح صورت نمی گيرد

من دوبار با بی صبری به جلو حرکت کردم و او به آرامی به دنبال . آدم عجيب و جالبی بود ولی مرا عصبانی می کرد

   :من راه افتاد و گفت
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 .تعريف ھدف ادبيات فعالً برای شما کار دشواری است ولی سعی می کنم اين کار را انجام دھم: مقصود شما را می فھمم

    :ھی کشيد و لبخندزنان نگاھی به صورت من انداختآ

اگر بگويم ھدف ادبيات اين است که به انسان کمک کند تا خود را بشناسد و ايمان به خودش را تقويت کند، ميل به 

حقيقت و مبارزه با پستی ھا را در وجود مردم توسعه دھد، بتواند صفات نيک را در آن ھا بيابد، در روح آن ھا عفت، 

غرور و شھامت را بيدار کرده با آن ھا کاری کند تا مردمی نجيب، بھروز و قوی شده بتوانند حيات خود را با روح 

... بديھی است که کامل نيست فقط طرحی است.  ملھم سازند، آيا شما قبول خواھيد کرد؟ نظر من اين استئیمقدس زيبا

 د ببينم با من ھم عقيده ھستيد؟ئيبگو. دئيشد آن را تکميل نمابا ھر چيزی که ممکن است به زندگانی جان تازه ای ببخ

  : گفتم

طور کلی عبارت است از ه ادبيات بۀ معموالً مردم تصور می کنند که وظيف. تقريباً ھمينطور است! بله، تصديق می کنم

 !ی خدمت می کنيدمی بينيد که به چه امر بزرگ: سپس با لحن نافذی گفت...تجليل شخصيت انسان و تلطيف عواطف او

  :پرسيدم. وانمود کردم که خنده اش مرا نرنجانده است! ھه، ھه، ھه: نيشداری کردۀ از نو خند

ولی به فکر اظھارات تند و ...راست بگويم: گفتم و شما چه فکر می کنيد؟  خوب مقصود شما از اين حرف ھا چيست؟

ز صميمانه صحبت کردن چيست؟ او که آدم احمقی نيست، منظور او ا: از خود می پرسيدم. او افتاده ساکت شدمۀ زنند

 صميميت انسان چه اندازه محدود است و حس کردم که لبخند او روح مرا سخت جريحه دار ساخته  ۀبايد بداند درج

احساس کردم که از چيزی می ترسم و ھمين ترس !  و تحقير در تبسم ھای او نھفته بودءآه اگر بدانيد چقدر استھزا. است

: او آرام و با تعجب پرسيد!خداحافظ: کاله خود را کمی بلند کردم و با لحن خشکی گفتم .يجاب می کرد از او دور شوما

   چرا؟

  .که دوست ندارم شوخی از حّد معينی تجاوز کند چون

ھمديگر را " ھرگز"اّما می دانيد، اگر حاال از من بگريزيد، ديگر ... ميل خودتان است... و فقط برای ھمين می رويد؟

 صدای ضربات ناقوس ئیتکيه کرد و آن را طوری محکم و با آھنگ ادا نمود که گو" ھرگز"ۀ روی کلم .نخواھيم ديد

من از اين کلمه نفرت دارم و از آن می ترسم، زيرا اين کلمه در نظر من، مانند پتک گران و سردی . مرگ را می شنوم

 اين کلمه مرا متوقف ساخت.  با ضربات آن اميدھای مردم را درھم بشکنداست که قبالً تقدير آن را درست کرده است تا

  :با بغض و اندوه از او پرسيدم.

بنشينيم : ن می کشيد گفتئياز نو نيشخندی زد و در حالی که دست مرا محکم گرفته بود و پا  از من چه می خواھيد؟

. اقاقيا و ياس بوديمۀ ه ھای درختان بی حرکت و يخ بستدر اين موقع من و او در خياباِن باغ ملی، در ميان شاخ .اينجا

 اين شاخه ھا که از يخ ھای نوک تيز باريکی پوشيده شده و پرتو ماه آن ھا را روشن ساخته و در ھوا باالی سر ئیگو

 .من معلق بودند، در سينه ام می خليدند و به قلبم می رسيدند

 به او نگاه می کردم و ساکت بودم، و در حالی که ميل داشتم به خود از اين رفتار ھمراه خود مات و مبھوت شده بودم

  :که او فکر مرا خوانده باشد، گفت اّما مثل اين.حتماً اين آدم بيمار است: روحيه داده عمل او را توجيه کنم به خود گفتم

 اغلب وقتی که ما نمی !تو می پنداری من بيمارم؟ اين فکر را از سرت بيرون کن که خيلی زيان بخش و مزخرف است

ببينيد . که او باھوش تر از ما است خواھيم حرف کسی را بفھميم خود را با اين پندار می پوشانيم آن ھم فقط برای اين

د می کند و روابط و مناسبات ما را پيچيده تر می ئي غم انگيز ما را نسبت به ھم تأئیاين فکر با چه سماجتی بی اعتنا

 .سازد

اّما ببخشيد من می !... آه، بله: د را در برابر اين شخص بيش از پيش شرمنده احساس می کردم، گفتمدر حالی که خو

   :شانه ھايش را باال انداخته گفت .ديگر من بايد بروم... روم
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دست مرا رھا کرد و من از  .از درک خيلی چيزھا محروم می شوی. اما بدان که خيلی به ضررت تمام می شود... برو

، تپه ای که پوشش نازک سفيدی از برف داشت و راه باريک "ولگا"او در ميان باغ روی تپه ای مشرف به  . شدماو جدا

خاموش و غم انگيز آن سوی ۀ تيره و نوار مانندی آن را از وسط می بريد، تنھا ماند، در حالی که چشم انداز وسيع جلگ

روی يکی از نيمکت ھا نشست و به افق خلوت و دوردست او توی باغ ماند، . رودخانه در برابرش گسترده شده بود

من در طول خيابان راه افتادم و احساس می کردم که از او دور نمی شوم ولی معھذا می رفتم و با خود . چشم دوخت

چطور بروم تا به او، به آن آدمی که آنجا در پشت سر من نشسته نشان دھم که در نظر من چندان ارزشی : فکر می کردم

 دارد؟ تند بروم، يا آھسته؟ن

می دانم که اين سرود غم انگيز و مسخره آميز برای ... اينک او با تأنی آھنگی را سوت می زند که به نظر من آشناست

چرا اين آھنگ را مخصوصاً می : فکر کردم. کوران را به عھده گرفته استۀ کوری تنظيم شده است که نقش سردست

 زند؟

تاريکی از احساسات عجيب و غريب ۀ برخوردم با اين آدم کوچولو، درون حلقۀ ز ھمان لحظو آن موقع فھميدم که ا

 چند ئیانتظار برخورد با يک چيز مبھم و سنگينی مانند مھی تيره بر حالِت از خود رضامندی و بی اعتنا. پاگذارده ام

 : به خاطر آوردمکلمات اشعاری را که اين آدم سوت می زد. لحظه قبِل وجودم سايه انداخته بود

  ای که ره را خود ندانی        کی توانیئیرھنما

يک آرنج خود را به زانو تکيه داده و سر در کف دست نھاده بود و به من نگاه می کرد، سوت . برگشته به او نگاه کردم

م انگيزی مرا احساس غ.  تکان می خورد،می زد و سبيل ھای سياه او در زير پرتو ماھی که به صورتش تابيده بود

  :به سرعت به او نزديک شده پھلويش نشستم و بدون ھيجان ولی با حرارت گفتم. تکان داد و تصميم گرفتم برگردم

    :او سرش را تکان داد و گفت...گوش کنيد، ساده صحبت خواھيم کرد -

ظاھراً می خواھيد .  داريد که در من سخت مؤثر استئیحس می کنم شما نيرو .اين کار برای مردم ضرورت دارد

  ھا؟... دئيچيزی به من بگو

   :بلندی بانگ زدۀ با خند

اما حاال اين خنده ماليم تر شده بود و حتی کمی آھنگ خوشحالی از آن به ! باالخره جرأت شنيدن در خودت پيدا کردی

  :به او گفتم. گوش می رسيد

  .دئيو اگر می توانيد بدون پيرايه بگو! دئي پس بگو

اّما قبول داری که اين پيرايه ھا باالخص برای جلب توجه تو، الزم بود؟ انسان، ھمانطور که به چيزھای ! اوه، خوب -

 که ما خودمان سرد و بی ئی نمی کند به موضوع ھای ساده و روشن ھم توجھی ندارد و از آنجائیسرد و خشن اعتنا

حاال به نظر می آيد که ما طالب رؤياھا و . ستروح ھستيم حرارت بخشيدن و روح دادن به اشياء ھم برای ما ميسر ني

، مالل آور و تيره ئیی که ما درست کرده ايم فاقد زيبا شده ايم؛ زيرا زندگانيئیافکار زيبا، خواھان آرزوھا و شگفتی ھا

.. .آن واقعيتی را که زمانی می خواستيم با شور و ھيجان فراوان بسازيم ما را در ھم شکسته و خرد نموده است! است

چه می شود کرد؟ ممکن است انسان به ياری تخيل و تصور، برای مدت محدودی از زمين دل برگيرد، به آسمان ھا 

 خود و به مقامی که از دست داده است نگاه کند؛ اينطور نيست؟ برای اينۀ پرواز نمايد و از نو به جايگاه از دست داد

زندگی است و با سر فرود آوردن در مقابل حقايق غرور ۀ ردکه، انسان حاال ديگر سلطان روی زمين نيست، بلکه ب

مگر نه؟ از حقايقی که خود درست کرده نتيجه گيری می کند و . اشرف مخلوقات بودن خود را از دست داده استۀ خاص

زندگی  ۀھنگام پيروی از اين قانون توجه ندارد که در راه آزاد و خالق! رناپذير استيياين قانون تغ: به خود می گويد

. خود، در راه مبارزه برای اين حق که بتواند سنت ھای کھنه را در ھم شکند و چيزھای نوينی ايجاد کند سدی نھاده است
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 که به ئیبه خاطر چه بايد مبارزه کند؟ آن آرمان ھا... و ديگر او مبارزه نمی کند، بلکه فقط خود را با آن سازش می دھد

ھای خطير و فداکاری ھای مھم دست بزند کجاست؟ کو؟ به ھمين دليل است که انسان تا خاطر آن ھا انسان بتواند به کار

برای ھمين است که روح خالقيت در او تا اين درجه ناتوان و . اين حّد بيچاره شده، زندگی فالکتباری پيدا کرده است

صول به حقيقت اشتباه می کنند عده ای نادانسته و کورکورانه در تکاپوی چيزی ھستند که در راه و. زبون شده است

فقط اشتياق و تمايل روح به يافتن خدا مھم است؛ و اگر در عالم موجوداتی يافت شوند که شوق الھی آن ! ھالک می شوند

اينطور ! بی پايان به سمت کمالۀ اين است جذب: ھا را فراگرفته باشد خدا با ھمان ھا خواھد بود و جانشان خواھد بخشيد

  :گفتم نيست؟

  :نيشداری می کرد گفتۀ ھمصحبت من در حالی که خند... بله ھمينطور است

سکوت او به نظرم طوالنی آمد . دوردستی چشم دوخته بود ساکت شدۀ سپس در حالی که به نقط . اّما تو زود قبول کردی

 خدای تو کيست؟ :که نگاھش را از دور برگرفته متوجه من سازد پرسيد آنوقت او بدون اين. با بی صبری آھی کشيدم

ۀ مثل ھم. قبل از اين سؤال، لحن گفتارش خيلی ماليم و نوازش کننده و گوش دادن به حرف ھای او برايم مطبوع بود

روحاً به من نزديک بود، حرف ھای او را می فھميدم و سرافکندگی من . مردم انديشمند کمی اندوھگين به نظر می آمد

سؤال شومی که جواب دادن به آن برای مردم معاصر، اگر . ھان اين سؤال را کرد از بين می رفت که ناگ،در مقابل او

 .خدای من کيست؟ کاش اين را می دانستم. مند باشند، خالی از اشکال نيسته جداً به خود عالق

 جای من بود، نمی توانست خود را نبازد و حضوره فکر می کنم ھرکس ديگری ھم که ب. اين سؤال مرا خرد کرده بود

 .ولی او نگاه نافذش را به من دوخته بود، لبخند می زد و منتظر جواب بود! ذھن خود را از دست ندھد

حاال اين سؤال را از تو می . وقت الزم است سکوت کردی" انسان"تو بيش از مدتی که برای جواب دادن يک نفر   -

 می خوانند، بگو ببينم که مبشر چه رسالتی برای تو نويسنده ای و ھزاران نفر آثارت را: کنم شايد بتوانی جواب بدھی

مردم ھستی؟ آيا فکر کرده ای که حق داری به مردم چيزی بياموزی؟ نخستين بار بود در زندگی که با دقت به درون 

که توجه آن ھا را به  بگذار مردم خيال نکنند که من خود را پست می کنم و يا باال می برم برای اين. خويش می نگريستم

اين انديشه ھای روشن و موزون را ۀ من در وجود خود، احساسی که ھم. از گدا صدقه طلب نمی کنند. خود جلب کنم

حس تنفر در روح من زياد است و مانند . يکجا جمع کند و تمام پديده ھای زندگی را دربرگيرد در خود سراغ نگرفتم

ولی باز شک و ترديد . شم و غضب برافروخته می گرددآتش زير خاکستر اندک فروغی دارد و گاھگاه با آتش شديد خ

م را می فشارند که بعضی اوقات اين دو حس چنان مرا به لرزه درمی آورند، و طوری قلب. در روح من بيشتر است

قلبم . مدت مديدی از خود بی خود می شوم، حالتم دگرگون و خراب می شود و ھيچ چيزی برای زندگی تحريکم نمی کند

کابوس وحشتناکی قدرت تجسم و . فکرم خمود شده و به خواب می رود.  مرده استئیبه اندازه ای سرد می شود که گو

ين ترتيب کور، کر و لنگ، شب ھا و روزھای زيادی را سر می کنم، به ھيچ تصور مرا به شدت در فشار می گذارد بد

به نظرم می آيد که ديگر جسدی شده ام که فقط به علت اشتباھی نامعلوم ھنوز به . چيز ميل ندارم و چيزی نمی فھمم

زيرا در . ديد می کندحيات، ھول و ھراس از چنين زندگانی را بيش از پيش در من تشۀ ادراک ادام. خاک سپرده نشده ام

 .قطعاً مرگ حتی لذت نفرت داشتن را ھم از انسان سلب می کند... مرگ ھم معنی کمتر است و ھم ظلمت بيشتر

 را که از ئیکه می نمايم ھستم؟ چه می توانم به مردم بگويم؟ ھمان ھا واقعاً مبشر چه رسالتی برای مردم ھستم؟ آيا چنان

ھميشه ھم می گويند و مستمع ھم دارند و ھرگز ھم مردم را بھتر از آنچه ھستند نمی مدت ھا قبل ديگران می گفتند و 

سازند؟ اّما آيا حق دارم اين آرمان ھا و مفاھيمی را که خود من با آن ھا تربيت شده غالباً ھم بدان ھا عمل نمی کنم تبليغ 

تخمير " من"به حقانيت آن عقايد که در وجود نمايم؟ اگر راھی مخالف آن ھا اختيار می کنم آيا مفھومش اين نيست که 
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پس به اين آدمی که پھلوی من و با من نشسته است چه جوابی بدھم؟ ولی او از بس به انتظار شنيدن ... شده ايمان ندارم؟ 

 :جواب من ماند خسته شد و از نو شروع به صحبت کرد

ھمين . تت نشده است ھرگز اين سؤال ھا را نمی کردماگر نمی ديدم که ھنوز جاه طلبی تو قادر به از بين بردن شراف 

. تو به خودت خردمندانه استۀ قدر که شھامت داری حرف ھای مرا بشنوی من از آن چنين نتيجه می گيرم که عالق

لذا من وضعيت دشوار تو را در مقابل . چون که تو برای تقويت اين عالقه از شکنجه و عذاب روحی ھم گريزان نيستی

زمانی در ميان ما سخنورانی  .ن کرده و با تو به عنوان يک مقصر صحبت می کنم نه به عنوان يک مجرمخود آسا

مردمی که با اشتياق فراوان و از . بزرگ و اشخاصی که به رموز زندگی و روح انسانی پی برده بودند وجود داشتند

 تأليف ئیکتاب ھا. ت به انسان ملھم بودندخودگذشتگی زياد برای تکامل ھستی تالش می کردند و با ايمان ژرف نسب

 ابدی از ئیکرده اند که ھرگز دست فراموشی به آن ھا نمی رسد، زيرا در آن ھا حقايقی جاويدان ثبت شده که زيبا

.  که در اين کتاب ھا ترسيم شده اند جاندار بوده، از نيروی حيات الھام گرفته اندئیتمثال ھا. صفحات آن ھا ساطع است

زايدی ۀ  کتاب ھا، ھم شھامت و ھم خشمی سوزان وجود دارد؛ عشق صميمانه و آزاد از آن ھا پديدار است و کلمدر اين

اّما شايد روح تو ...  روح خود را سيراب کرده ای،من می دانم که تو از آن سرچشمه ھای الھام.  ھا ديده نمی شود در آن

چنين به نظر می رسد که ھنگام . قت ساختگی و رياکارانه استعشق و حقيۀ زيرا گفتار تو دربار. بد تغذيه شده است

نورت غم انگيز و . تو مثل ماه با نور ديگری پرتو افشانی می کنی. اين موضوع به خودت فشار می آوریۀ گفتار دربار

ر از آن تو گدات. کس را گرم نمی کند سايه ھای زيادی توليد می کند ولی حرارتش خيلی ناچيز است و ھيچ. مبھم است

ھستی که بتوانی واقعاً چيز باارزشی به مردم بدھی و آنچه را ھم که می دھی نه به خاطر لذت بی اندازه ای است که 

به اين علت چيزی می دھی تا بتوانی در . الزمی برای مردم باال ببریۀ پديدۀ حقيقت تصادفی وجود خودت را تا درج

رباخوار ساده ای ھستی که . تو گداتر از آن ھستی که بتوانی ھديه ای بدھی.  آن بيشتر از زندگانی و مردم بستانییازا

ھنگام کاوش در حقايق، قلم تو، جزئيات . توجه به خودت به مرابحه می گذاریۀ تجربيات ناچيزت را در برابر بھر

ی را بر فکر و ممکن است که تو با توصيف احساسات معمولی مردم عادی حقايق ناچيز. ناچيز زندگی را برمی گزيند

ۀ  را که مايئی را داری که بتوانی ھر قدر ھم کوچک باشد، انديشه ھائیولی آيا اين توانا. خرد آن ھا مکشوف سازی

آيا تو مطمئنی که اين کار مفيدی است که در کثافات و زباله ھای ! نه...اعتالی روح آن ھا باشد در آن ھا بيدار کنی؟

 حقايق ناچيز و مبتذل پيدا کنی که ثابت کنند فقط بشر پست، احمق و بيشرف است، عادی کاوش کنی و نتوانی چيزی جز

کامالً و ھميشه تابع شرايط خارجی زيادی بوده، ضعيف، قابل ترحم و تک و تنھا است؟ گرچه، شايد ھم، حاال ديگر 

ه نيد و اين کتاب ھا بھنوز تصورات خود را در کتاب ھا می بي! موفق شده ايد او را به اين موضوع متقاعد کنيد

می گذارند نوشته شده باشند، ھميشه تا حّدی انسان را ھيپنوتيزم " استعداد"خصوص اگر با مھارتی که معموالً اسم آن را 

خود را ديد امکان بھتر شدن را در خود ۀ خواننده با ديد نويسنده به خود می نگرد و وقتی که زشتی بی انداز. می کنند

می توانی اين امکان را در اختيار او قرار دھی؟ مگر تو می توانی اين کار را بکنی در حالی که تو آيا تو . نمی يابد

که احساس می کنم تو در حالی که به حرف ھای من گوش می دھی در اين  اّما من به تو رحم می کنم برای اين... خود

شما ھم، معلمين . بايد ھميشه شاگرد دقيقی باشدزيرا يک معلم شريف ! بله. خود حرفی بزنیۀ فکر نيستی که برای تبرئ

شما ھمه از نواقص صحبت می . خيلی بيش از آنچه که به مردم می دھيد از آن ھا می گيريد. زندگانی ما ھستيدۀ روزمر

مزيتی مگر خود شما واجد آن ھا نيستيد؟ شما چه .  ھم بايد باشدئیاّما در بشر شايستگی ھا. کنيد و فقط آن ھا را می بينيد

نيکی بر ۀ بر اين مردم عادی و تيره روز داريد که با چنان بی رحمی و خرده گيری تصويرشان می کنيد و به خاطر غلب

 گناھانشان می شماريد؟ ولی آيا متوجه شده ايد که نيکوکاران و ۀبدی خود را پيامبر و واعظ آن ھا می دانيد و افشاکنند

 کرده ايد مثل دو کالف سياه و سفيد سردرگمی ھستند که به علت نزديکی به ھم بدکارانی که شما آن ھا را به زور خلق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

او می ... خدا باشيدۀ  ھمديگر را گرفته اند؟ ترديد دارم که شما برگزيدۀخاکستری رنگ شده و جزئی از رنگ ھای اولي

رشار به زندگانی، به حقيقت می توانست دل ھای آن ھا را با آتش عشقی س. توانست خيلی قوی تر از شماھا را برگزيند

ولی شما ھمچون مشعل نيروی ... و به مردم برافروزاند تا آن ھا در ظلمت ھستی مانند انوار قدرت و عظمتش بدرخشند

شيطان دود می کنيد و دود شما در فکر و روح آن ھا نفوذ می کند و آن ھا را با زھر بی اعتمادی نسبت به خود مسموم 

 مردم می آموزيد؟چه به : بگو. می سازد

به او نگاه نمی کردم زيرا از نگاه کردن به چشمان او . خود احساس می نمودمۀ نفس ھای گرم اين شخص را روی گون

با حالتی نگران فھميدم که ... کلمات او مانند جرقه ھای آتش بر مغز من فرومی ريخت و مرا رنج می داد. بيم داشتم

 .و جوابی ندادم... در دشوار استجواب دادن به اين سؤال ھای ساده چق

  به چه منظوری: پرسم خوانم، از تو می نويسند بادقت می  را که تو و امثال تو میئی چيزھاۀبنابراين من، که ھم

آيا ميل داريد در مردم احساسات نيکی را بيدار کنيد؟ اما با کلمات سرد و ... نويسيد نويسيد؟ و شما ھم که زياد می می

ای به زندگانی اضافه کنيد بلکه چيزھای  توانيد چيزه تازه شما نه تنھا نمی! نه.توانيد اين کار را انجام دھيد   که نمی سست

خواند چيزی جز   که انسان آثار شما را می وقتی. دھيد  مچاله شده و له شده، فاقد صورت و شکل تحويل می کھنه را ھم

 :پا افتاده است چيز معمولی و پيش  ھمه.آموزد  سازد از آنھا نمی که شما را شرمنده اين

 سرگشتگی روح و لزوم احياء آن صحبت ۀخواھيد دربار  می پس چه وقت... پا افتاده، وقايع پا افتاده، افکار پيش مردم پيش

  روح باشند؟ۀپس کو دعوت به خالقيت زندگانی، کجاست دروس شھامت و کلمات نشاط بخشی که الھام دھند کنيد؟

 را نگو  اين. گذارد آوريم در اختيار ما نمی  که ما به وجود میئیھای ديگری جز اينھا  که زندگی نمونهئیوممکن است بگ

 و  آور است که به ضعف خود در برابر زندگی  بس ننگين و شرم زيرا برای کسی که خوشبختانه بر کلمات مسلط است

 که ئیھا توانی با نيروی ابداع نمونه زندگی ھستی، اگر نمی  اگر ھمسطح .تواند برتر از آن باشد اعتراف کند که نمی اين

 ارزشی دارد؟ و چگونه خود را مستحق داشتن  در زندگی نيست ولی برای آموختن الزم است ايجاد کنی، کار تو چه

گانيشان  و با تصاوير کثيفی که از زند دانی؟ وقتی که حافظه و توجه مردم را با ماجراھای بيھوده  می عنوان نويسندگی

توانی زندگانی را   که نمی اقرار کن! رسانی؟ ترديدی نيست کنی، فکر کن، آيا به مردم زيانی نمی کشی، انباشته می می

ای در او شود و ميل سوزان به ايجاد شکل ديگر  توزانه  موجب شرمساری کينه  تصويرتۀطوری تصوير کنی که پرد

 در  ئیتوانی مثل ديگران، تو ھم نيرو  زندگی را تسريع کنی، آيا می بان نبضتوانی ضر آيا می...ھستی را در او پديد آورد

  او بدمی؟

 .کردم  حرفھای او فکر می من ساکت به. ای مکث کرد صحبت عجيب من دقيقه ھم

   ھم که ھستند روحشانئی آنھا آدم شريف خيلی کم است و آنھا بينم، اما در ميان من گرداگرد خود مردم عاقل خيلی می

تر است به ھمان اندازه   شريفتر و روحاً   ھر قدر پاک بينم که انسان معلوم نيست چرا ھميشه می. بيمار و رنجور است

ولی ھمانقدر که .  و غم سھم ديگری ندارد ئیدر نتيجه جز تنھا. نيروی او کمتر و بيمارتر و زندگانی او دشوارتر است

بار او  آيا درماندگی و زندگی رقت. دازه قدرت ايجاد آن در او کم استغم زندگانی بھتر در او زياد است، به ھمان ان

 ...است؟  مشوق روح او است، به موقع به او کمک نشده  کهئیھا برای اين نيست که با گفته

 دھد برانگيزی؟  نشاطبخشی را که روح انسان را جال میۀ خند توانی آن بعد ھم آيا می: ھمصحبت عجيب من ادامه داد

الی  خندند، اغلب از البه خندند، با فرومايگی می با بغض می اند،  فراموش کردهدل خنديدن را کامالً  آخر مردم از تهببين 

ۀ ای که سين خنده  از ته دل و حسابی باشد، ای که ھا صدای خنده و ھرگز در ميان اين خنده. کنند ھا خنده می اشک

 برای انسان الزم و يکی از  خنده...  سالمتی روح استۀ مايخوب خنده کردن! شنوی بزرگساالن را بلرزاند نمی

 .شود امتيازات او بر حيوان شمرده می
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  که کنند، آن ھم فقط برای اين  پستی که به تو میۀبار، غير از اين خند  شماتتۀ ديگری را سوای اين خندۀتوانی خند آيا می

 را جمع کن، حق موعظه کردن آنھا روی اين اصل  آدم مضحک و قابل ترحمی ھستی، در مردم برانگيزی؟ حواست

 مردم را داشته باشی تا بتوانی به کمک آنھا، ۀ بيدار کردن احساسات واقعی و صادقانئیشود که توانا کلی به تو داده می

 اين زندگی تنگ و تاريک، زندگی  ھای زندگی را خراب کنی، درھم بريزی و به جای  از صورت پتک مانند، بعضی

 :ر ديگری را ايجاد کنیآزادت

توان در دنيا، ھمه چيز را   ھستند که به مدد آنھا می ئیھا آلود اھرم خشم، کينه، شرمساری، نفرت و باالخره يأس بغض

توانی آنھا را به حرکت درآوری؟ زيرا اگر حق گفتار   بسازی؟ میئیھا توانی چنين اھرم آيا می.  نابود ساخت درھم ريخته

 دھی بايد يا به معايب و نقايص آنھا نفرتی شديد نشان دھی، و يا به خاطر آالم و دردھايشان باطناً  د میبا مردم را به خو

 به درون تو نتابيده پس فروتن باش و  حاال که پرتوی از اين احساسات. عشق عظيمی در خود نسبت به آنھا احساس کنی

 ... خيلی بينديش که حرفی بزنی قبل از اين

ولی اين آدم که حتی در . گرديد تر می تر و افزون  از پيش متراکم شد اما در روح من تاريکی بيش میھوا تازه روشن 

آيا او : گرفت گاھی اين فکر در من قوت می. کرد  می زوايای روح من ھم چيزی برايش نھفته نمانده بود ھنوز صحبت

 معما فکر کنم و از نو کلمات او مثل سوزن در مغزم  اين توانستم روی اما چون مجذوب گفتار او شده بودم نمی آدم است؟

 آن خيلی با تأنی صورت ۀابد، ولی رشد و توسعيی  م مع ھذا زندگانی ما، ھم از پھنا و ھم از ژرفا توسعه .رفت فرو می

ز مردم رو کند، و روزبه  دامنه پيدا می زندگانی...  تسريع حرکت آن را نداريدئیگيرد زيرا که شما قدرت و توانا می

ولی !  مردمئی عنوان پيشوا  کسی به آنھا جواب خواھد داد؟ معلوم است شما شيادان غاصب چه .آموزند کردن را می سؤال

کنيد که بتوانيد برای ديگران آن را روشن سازيد؟ آيا احتياجات زمان خود  آيا خود شما مفھوم زندگی را آنقدر درک می

 سقوط کرده روحاً  کنيد؟ برای پيدا کردن انسانی که بر اثر پستی زندگانی فاسد شده، بينی می فھميد و آينده را پيش را می

   او به زندگی خيلی کم شده و ميل به زندگانیۀعالق !است  شده د؟ او دچار انحطاط روحیئيتوانيد بگو چه می است؛

 آرمان را تلفظ ۀاکنون وقتی که کلم شنويد؟ می  کند،  مثل خوک زندگیخواھد اصالً  می شايسته در او رو به اتمام است،

 درآمده که از گوشت و پوست کلفتی پوشيده شده  زيرا انسان ديگر به صورت مشتی استخوان :خندد کنيد وقيحانه می می

 .او به مواظبت و تيمار نياز دارد . است ھای کثيف وی  زشت ديگر روح او نيست بلکه ھوسۀ اين تود محرک .است

 عطش زندگانی در او چه  اما شما برای بيدار کردن .که ھنوز انسان است کمکش کنيد تا زندگی کندتا موقعی  !بجنبيد

 او را ترسيم   چگونگی فاسد شدنءبدون اعتنا کشيد، آه می ناليد، می کنيد،  می که فقط ندبه در حالی توانيد بکنيد؛ می

سستی و تنبلی خردھا را از  بن و فرومايگی آکنده است،ھا از ج رسد، دل بوی پوسيدگی از زندگی به مشام می د؟ئينما می

نظمی و ھرج و مرج و زبونی چه  شما در اين بی... ھای نرمی به ھم بسته است کار بازداشته و دستھا را با رشته

ای کاش يک آدم خشن و  !چه اندازه نظائر شما زياد است !مقدار و قابل ترحم ھستيد چقدر شما کوچک و بی آوريد؟ می

شد که در اين  چه می !بودمی  چيز  شد که محيط بر ھمه داشت پيدا می  میئی سوزان و مغز توانا داشتنی که قلب وستد

ھای   اين مردهۀوار آنھا ارواح تحقير شد شد و ضربات ناقوس  شنيده میئی معجزآسا ھای گفته آور سکوت، تنگنای ننگ

آيد کدام يک در  يادم نمی. کردم من به او نگاه نمی .مدتی سکوت کردبعد از اين حرفھا ...آورد متحرک را به لرزه درمی

   :شد  او شنيدهۀسؤال خونسردان وحشت يا خجلت؟ :وجود من بيشتر بود

  :دادم جواب ؟ئیتوانی به من بگو چه می

  يچھ .سکوت کردم چه خواھی گفت؟.دانم نمی پس حاال چطور زندگی خواھی کرد؟. و از نو سکوت حکمفرما شد! ھيچ

خنديد که  چنان با لذت می .اش بلند شد مکث دردناکی نمود و به دنبال آن صدای خنده !تر از سکوت نيست کاری عاقالنه

   لعنتی خون میۀ خند ولی دل من از اين . خنديدن راحت و مطبوعی را پيدا نکرده است ھا است فرصت چنين  مدتئیگو
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کنم حاال  فکر می کنی؟  آسانی دست و پايت را گم می  که به اينئیتو ی؟معلم زندگان -اين تو ھستی !ھه،ھه،ھه .گريست

 مثل تو ممکن است در مقابل وجدان خود نلرزد که خود را ئیھا ھرکدام از جوان...ھه ھه ھه ھا؟  من کی ھستم؟ فھميدی

 !رای سقوطت کافيست که فقط مشتی ب  تو به قدری کم استئیتوانا . و وقاحت و بيشرمی پوشانده باشد در زره دروغ

 !جانت را از چنگال خجلت و درد رھا کن آنچه گفتم تکذيب کن، . ترا در مقابل من تبرئه کند چيزی بگو که !حرف بزن

ام پس بگيرم و  باش تا آنچه را که من به تو نسبت داده به خودت اطمينان داشته باش،  قوی ال اقل برای يک دقيقه ھم شده

 احتياج به معلم  من !قدرت روحی خودت ر انشان بده تا به معلمی تو اعتراف کنم.. ود بياورمدر جلوی تو سر تعظيم فر

به طرف حقيقت و  ،ئیام و راه رستگاری به سوی روشنا زندگی را در تاريکی، گم کرده .چون انسان ھستم .دارم

ولی  بزن، ورزی کن، به من کينه .ممن انسان ھست! بده راه را به من نشان .جويم سمت زندگی نوين را می به ،ئیزيبا

به  چکار کنم؟ ! بھتراز آنچه ھستم باشم خواھم من می ! به زندگی بيرون بکشئیاعتنا زار بی درعوض مرا از اين لجن

 !من بياموز

  زندگی خاموش پای من نھاده برای من مقدور است؟  داده و پيش  که اين مرد به خود حقئیآيا انجام تقاضا:کردم فکر می

 .گردد تاريکی شک و ترديد بر افکار مردم چيره می شود، می

 .نبايد برای خوشبختی کوشش کرد .بينم  بيشتر نمی من فقط يک راه راه کدام است؟ .بايستی راه خروج را پيدا کرد

ا زير .کند انسان را ارضا نمی  از خود، معنای زندگی در خوشبختی نيست و رضامندی ! خوشبختی نيست احتياجی به

 تالش به سوی ھدف است و   و نيرویئیمفھوم واقعی زندگی در زيبا . خيلی واالتر از اينھاست مقام انسان شک، بدون

 زندگی که ۀ و فرسود اين امر ممکن است ولی نه در چھارچوب کھنه. عالی داشته باشد ھستی در ھرلحظه بايد ھدفی بس

ای کرد ولی  از نو خنده...روح و فکر انسان در تنگنا قرار گرفته استدر آن ھمه چيز تا اين اندازه محدود شده و آزادی 

 . که فکر بر احساسش غلبه کرده است مثل خنديدن کسی بار خيلی آرام، اين

اما ما به  چرا بايد اينطور باشد؟ !اند اند و تا چه اندازه آثار کمی از خود به يادگار گذارده چه مردم زيادی در دنيا بوده

زيرا امروزه چنين مردمی که پس  کند،  تحريک می اندازه زيرا حسادت ما را نسبت به خود بی فرستيم، نت می لع گذشته

کس ھم او را بيدار  ھيچ...رود  می انسان به خواب .ارزشی به جای گذارند اصال وجود ندارند از مرگ خود اثر پر

 نوازش آتشين و باحرارت ، يانه و به دنبال ضربات آنبرای او تاز .شود رود و به حيوان بدل می به خواب می.کند نمی

 کند، چون اگر تو او را دوست بداری و بزنی معنی ضربات تو را درک می . باش از زدن او بيم نداشته .عشق الزم است

وباره  د  احساس درد نمود و از خود خجالت کشيد باحرارت نوازشش کن وقتی ھم که .پذيرد عنوان استحقاق می و آن را به

کنند   ما را از تبه کاريھا و فساد فکری خود دچار حيرت می که گاھگاھی با اين مردم ھنوز طفل ھستند،...گيرد جان می

توانی مردم را دوست  آيا می... روحی نيازمندندۀ گير برای غذای سالم و تاز  ھميشه به محبت و کوشش دائم و پی ولی

 بداری؟

 را دوست بدارم؟ ممرد :مبا ترديد سؤال او را تکرار کرد

  کيست با خود بگويد بله من .دانم نمی بايد صميمی و صادق بود؟ !دانم آيا مردم را دوست دارم يا نه راستی خود منھم نمی

ھا  مدت »دوستت دارم« که جواب داده بگويد نگرد قبل از اين درون خويش می  بهانسانی که دقيقاً  !مردم را دوست دارم

 .اھميتی ندارد ای؟ تو سکوت کرده. ھا از ما دور ھستند دانند که نزديکان ما فرسنگ ھمه می .کند فکر می سؤال  روی اين

   :به آھستگی پرسيدم. روم و می...فھمم  منظورت را می که تو حرف بزنی اين بی

ولی باز ھم پيش تو  وم،ر می بله،. بودم او برای من نبود  برای خودم وحشتناک شده چون آن اندازه که من ھمين زودی، به

ای بود و محو  که سايه  اين به سرعت و بدون صدا رفت مثل .متوجه نشدم چه جور رفت؟ و رفت .منتظر باش.خواھم آمد

 ...شد
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  کردم و متوجه نبودم که خورشيد طلوع  بيرون را احساس نمی سرمای .من بازھم مدتی روی نيمکت درون باغ نشستم

 روز روشن و خورشيدی که مانند ۀمشاھد .درخشد ھا می  درختۀبست ھای يخ در روی شاخه آن به گرمی ۀکرده و اشع

 ۀ پوشاک برفی دربر کرده بود و در زير اشع تابيد و تماشای اين زمين کھنسال و فرتوتی که  میئیاعتنا ھميشه با بی

 .انگيز و جالب شده بود زد، برايم شگفت خورشيد برق می

 

  

  

 

 

 

 


