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  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جون ٢۵
  

  !تقاضای حل يک ابھام از يک عالم مو سپيد
  جواب نوشتۀ جناب داکتر صاحب انصاری

انصاری داده بودم، می خواھم بخشی از سؤال ـ جوابی  را که ميان يک شاه خانم ی که به جناب آقای ينک طبق وعده اا

اين  فيلسوف و شاعر نامدار ھند، " باغبان"ميان آمده بود، از کتاب ه ب" رابندرانات تاگور"و يک شاعر، به روايت 

يبا و سنگين را آقای روان اين کتاب ز. اولين شرقيی که جائزۀ نوبل در ادبيات را دريافت کرد، خدمت تان نقل کنم

نام عبدالحميد، در دورانی ه فرھادی، قراری که خودشان در کتاب مزبور نوشته اند، از يک معلم ھندی، فکر می کنم ب

گفت و گوی دو نفر ياد شده در بخشی . ًکه در مکتب حبيبيه بودند، گرفته و بعدا آن را به زبان فارسی دری ترجمه کردند

  : ...ز آنھا اينگونه دوام می يابداز صحبت دور و درا

آيا در تنھائی و تخيالت دقيق شاعرانه ات !!... گردند مو ھای تو سپيد می. شام نزديک و فضأ تيره می شود! آه شاعر

  شنوی؟ پيام آينده و سرانجام جھان را می

من گوش داده ام و . ه استھر چند وقت گذشت. شايد کسی از دھکده آواز کند. شام است و من گوش داده ام: شاعر گفت

رو شوند و چشمان خواھنده و پر از شوق شيفتگان به نغمه ه نگران ھستم که اگر دو قلب مستمند و آواره با ھم روب

 ستارگان شامگاھان ناپديد می... نيازمند باشند خموشی آن ھا را درھم شکسته و برای آنھا بسرايم و صدائی بلند کنم

را افروخته بود در کنار دريای  از شام طلوع کرده بود، روشنی آتشی که جسد مرده ای آنکه در آغ ستاره ای. شوند

. يک صدا در حياط ويرانه در پرتو ماه رنگ باخته ای فرياد می کننده شغالھا ب. خاموش و آرام آھسته آھسته می ميرد

ای فانی آزاد بسازم و آنگاه اگر مسافری اگر من درب خانه ام را بسته و بکوشم که خويشتن را ازعاليق دنيا و زنجير ھ

اين که . زمزمۀ ظلمت گوش بدھد، کيست که راز زندگی را در گوش او فرا خوانده بيايد و با گردن خميده ای درينجا ب

من ھماره مانند جوان ترين جوانان و پيرترين سالخوردگان اين ده . شوند امريست خرد و ناچيز مو ھای من سپيد می

بخشی، . شود رين وساده دارند، و برخی در چشمان شان مکر و حيله ديده میيبرخی لبخند ھای ش.  بوده امجوان و پير

  ..."اشکھای شان در روشنی روز است و ديگران سرشک شان در ظلمت شبھا نھان

 می خواھم ، سال تأليف اين کتاب،١٩١۴از دوران سرايش اين نثر به غايت نغز و نيکوی فلسفی ـ ادبی؛ يعنی، ازسال 

که مو ھايمان مانند  با يک خيز بلند به امروز؛ يعنی يک صد و يک سال بعد از آن روز، قدم بگذاريم و ببينيم که ما ھائی

مو ھای آن شاعر سپيد شده است، آيا متوجه ھستيم که خالق ھستی با چه متانت و حوصله مندی و آرامی پردۀ فنای 

کند؟ متوجه ھستيم که چگونه از شنيدن پيام آينده و سرانجام جھان غافليم؟ می وی آفتاب عمر ما پھن می رحيات را بر
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بينيم که ھنوز قلب ھای مستمند و ريش ريش با ھم يکجا نشده اند، چون ما اين موقع و مجال را از مستمندانی که ھم در 

  فته ايم؟ روز سرشک به چشم دارند و ھم در شب، يا خود، يا با مھيا کردن فرصت به شغاالن، گر

جوان ترين و پيرترين انسان ھا، ھمانند کودکان ما، می خواھند بدانند که چرا آنھا اينقدر بدبخت و آواره و بيچاره ھستند 

 بدبختی ھا و بيچارگی ھای مردم به ھمان گوشۀ طبل می نوازيم که ۀو ما پيران روشن ضمير و با خبر از علت ھم

 قلب  که ميليون ھايا می دانيم که به روزگاری پا نھاده ايم که نه دو قلب مستمند،آ! آھنگ آن به گوش مردم ناآشنا است

وی خاک نشسته و با رروی ما بره  روبه ایحقيقت، با چشمان خسته و خواھندۀ مستمند و دردمند، و ميليون ھا شيفت

که جسد حقيقت و انصاف و مروت و صداقت بر روی دريائی  درماندگی از ما مو سپيدان می پرسند که چرا، باوجود آن

از ريأ و دروغ به سوی نيستی می رود، و ما آن را می بينيم، چشمان و لبان ما ھنوز ھم بسته است و به چنين سکوت 

  فخر می فروشيم؟ لشکری از گرسنان بی پاپوش و نيازمند می خواھند بدانند که ما مو سپيدان چه وقت دستیشرم بار

از اين ھمه دروغ و حيله گری و مکر و نيرنگ و فريب و مردم آزاری و بازی با سرنوشت آنھا بر می داريم؛ و چه 

وقت حقيقت را به آنھه آشکار می سازيم؟ با قامت ھای خميده، دل ھای شکسته، رنگ ھای زرد، تن ھای رنجور، 

 از ما مو سپيدان صحيح العمل و مھذبی که دعوای شکمان به پشت چسپيده، چھره ھای استخوانی، لبان خشک و ترکيده

تشخيص خوب و بد و درست و نادرست را داريم و خود را مستحق دادن رھنمود به مردم می دانيم و قصد بردن آنھا را 

  : به بھشت زمينی و آسمانی داريم، می پرسند که

تا چه وقت و با چه باوری ما استفاده می کنيد؟ چرا با ما صادق نيستيد؟ و چرا از سادگی و اعتماد و خوش قلبی و خوش"

 گفتيد دست به دامان ما بزنيد که مو سپيد و با تجربه و عالم، و دانا تر از پيامبران ھستيم و جھان ديده و قلب و وجدانی؟

اه تان می شما را از خواب گران بيدار می کنيم و از خوب و بد جھان و انسان آگ... مطلع از خوب و بد و از حق و ناحق

شما می ه ھر چه دروغ گو و دو رو و مکار و حيله گر و ناراست است را ب. شما می نمايانيمه راه راست را ب. سازيم

  زديم؛ چه شد؟ .  می دھيمناز ھمه درماندگی و عجز و فالکت و ادبار نجات تا. شناسانيم

 می گويد و چنين می کند، بدرستی بشناسيم؛ و  می خواھيم آن يکی را که ديروز چنان گفت و چنان کرد و امروز چنين

می خواھيم اين را بدانيم که چرا او ديروز چنان گفت و امروز .  از راز نھانش، از آنچه در ذھنش دارد، آگاه شويم

عقل ما که قد . از شما مو سپيدانی که از درون مغز انسان ھا با خبر ھستيد نپرسيم، از کی بپرسيم! چنين می گويد؟

ُما که امل و ناآشنا با آداب و رسوم زندگی و جھان و سياست و سياست بازی و خواندن مافوق و ماتحت ! دھدنمی  ُ

شعور انسان ھا و از اين قبيل سخن ھا، و از درک کار ھای اين ھمه انسان ھای مدبر و داکتر و پروفيسور و استاد و 

می بينيم که ! عاجز ھستيم... بشرمل و پيامبرزاده ودانشمند و نيکو کار و نيکو سيرت و انسانگرا و بشردوست  

بسياری از انسان ھائی سپيدجامه، و آقا و خواجه و رئيس و مھتر و سرور و پيغمبرزاده دو رو ھستند و  گفتار و 

کردار شان يکی نيست و در اعمال شان مکر و حيله و شيطنت ديده می شود، اما نمی دانيم چرا؟ به ھمين خاطر از 

ما کمک ه می بينيد، التجأ می کنيم که ب) علم روانشناسی(که  ظاھر و باطن اشخاص را با چشم سوم تان  ائیشما ھ

 از برای خدائی که به راستی يا از روی ريأ می پرستيد، رھنمائی کنيد و راز کار و زندگی اين ا بيائيد و مار.کنيد

  ! گمی نجات بدھيدشغاالن را بگوش ما فروخوانيد و ما را از اين ھمه سر در 

و بگوئيد آنچه را می دانيد که چرا به آن آب روان و به آن خاکستر، به اين شام و اين افتاب در حال زوال، نگاه بينديشد 

برخی مردمان چنين اند؟ يک روز يک کار را بد می گويند، روز ديگرش ھمان کار را می ستايند ؟ علت اين سلب و 

! ی در اين ھمه دوگونگی ھا نھفته است؟  فقط ھمين قدر و نه بيشتر و نه کمترايحاب يک عمل در چيست؟ چه سر

  !بيائيد حداقل يکبار با مردم راست باشيد

 ٢۴/٠۶/٢٠١۵ -ادامه دارد 


