
 

1 
 

 بهاری روشن از امواج نور 

 (ستی اد عمر بسته به مویپیون)

 

 7393، تیرماه 71، شماره پویا دیشهانمجله  :منبع

 

می م پنجه نرو ست آن دبا د ندگی خودر زنسانی است که هر انگیز ترین مقوالتی ت احیرو غامض ترین از « گ»مر

ي هان نسانِ اکشیدب نقاو روي در نیم ایگرگ دبلکه شاهد مر؛ یمارخویش ندگ مراز کی و درکند. ما هیچ تجربه 

مجلس و در نیم انامه می خوان را در روزیگردگهی ترحیم آفتد. امی ق تفااما ن جهادر ار خوندو پوست وگوشت 

و یم ه اندو زتا هستیم  کها چر؛ یمارخویش ندگ مراي از ی تلقدرك و ما ؛ اشرکت می کنیمن یشااترحیم ري و خاکسپا

ده و تجربه کررا نچه آیستیم تا ین عالم ندر ایگر ما ، دسدرمی گ در قتی هم مره؛ ونرسیدگ در مر، ندگی می کنیمز

  .  به تعبیر ویتگنشتاین :هیمار دقران یگردپیش چشم را ه ین پدیداز ایت خویش رواو  تلقی و گوییم ز با، یمه اچشید

 تجربه کنیم«. گ را ندگی نمیکنیم تا مرزندگی نیست. ما ز درادي یدگ رومر»

عین در ست. ان ایگرگ دمرو راوي ناظر تنها بلکه  ، داردو تصوري از آن ن تجربه نمی کندرا خویش گ هیچکس مر 

 ست: امعرفت بخش ز و موت آعبر، مدآهد اما خواز هر یک اغ که مطمئناً به سرد منحصر به فر ۀپدیدین در اتأمل ل، حا

 «.رشود و فریااز نی خالی ایا خزد و دور/ لورآغبان مستار/ در زنواج مواز اشن ري روبهادر سید/ رهد اخوا فرروزي من گ مر»

ر دیا  ،از امواج نور د رسید؛ یا در بهاري روشن، مرگ هر یک از ما روزي فرا خواههدبه تصویر کشی  فروغ چنانکه 

 .دخزانی خالی از فریار دو یا  دزمستانی غبارآلو

ر فقط شش اگ» هم که دبه این پرسش پاسخ  داز من خواستن« یشه پویادان» نشریه رکاران ِ دست اند ووستان د هنگامیکه

، کاويدو خو شناسیدم که یکی از راه هاي مناسب براي خودیشیدین امر می اندب، «ماه دیگر زنده باشم...چه خواهم کرد؟

 ینا با کس هر که ديفر به منحصر و هیژو نسبتمرگ بهتر می توان شناخت.  ر آیینۀدمرگ شناسی است. خویشتن را 

 : شناساند می دخو به بهتر را او ،کند می اربرقر هپدید

 ستاو رنگــهم پسر اي کس هر گمر

 ستدو ستدو بر و شمند نـشمد پیش

 ارفر ردــنا گرــم ز یـــترس یـم نکآ

 دار شهو ناـج اي ترسانی دوــخ ز آن
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م. دادپاسخ می  ن ادب یگريدطبیعتا به نحو ، دندم. اگر این پرسش را بیست سال پیش از من می پرسیداخیرا چهل ساله ش

 اکنون که به پسِ پشت میهم. دن انجام دخاك کشی ر نقابِدپیش از روي   راي ددي متعکارهام تا دبر آن بوآن روزگار 

نیا نروم. د ه که  تشنه کام از دادر مسیري قرار دق می زنم، می بینم که بازي سرنوشت مرا را ور دفتر خاطرات خودنگرم و 

مشخصا ) علوم انسانیر حوزۀ د، مدمی خواناه تهران گشاندر داروسازي که آن سالها د رشتۀ افزون برم که دبسیار شائق بو

این  مهم   ادشکر خ ؛و معلمی کنم قلم بزنمقلمرو بیاموزم و بخوانم و ر این داشته باشم و دمیک دکاتحصیالت آ نیز فلسفه( 

 «.ارم و از روزگار همداز بخت شکر »  ه ام:دکرسپري ي در این واد خوشی را و روزها و سالهاي  ه دمحقق ش

رمان و  د، می کوشم چندگی نخواهم کردخاکی زن روي این کرۀبر یگر بیشتر دریابم که شش ماه داگر روزي اکنون، 

اري را حتما بخوانم؛ که  کمتر ک ه ام، دا نکردن آنرا پیدخوان تا کنون فرصتِو  تهاست می خواهم بخوانمدکه مرا کتابی 

اي و تالطم ه ن رمانهایی که از احوال اگزیستانسیلدن، خصوصا خواندر مطالعه شدن و غرق دخوان ازۀدبه اننیا داین ر د

یی و تنها است  انیس ساعاتِسالهکه ر عین حال، برخی از کتاب هایی را د ارم.دوست د، ده بر می گیردانسان پر روحیِ

کیمیاي  ،یوان حافظد ، مولوي  یوان شمسد و   مثنوي معنويه ام، نظیر دخوانر مکرردو آنها را  مکرر  دخلوت من ان
ارتین روژه م  ژان بارو استایفسکی، دور دتئو مازوفران کارادبراسپهري، سهراب  هشت کتاب غزالی،  دابوحام تِدسعا

 سط تجربه نبويبعلی شریعتی،   ر کویردهبوط ،  ویتگنشتاینویگ دلو و فرهنگ و ارزش فلسفی -رساله منطقیوگار، د

  را ... دخزافروغ فر« دایمان بیاوریم به آغاز فصل سر» و « یگردي دتول» جان هیک،  ینِد،  تفسیري از الکریم سروشدعب

، دو خیس می خورن  دهنم زیر و زبر می شوندر دتهاست دکه مرا ه دای یندهمچنین، چن  ر مطالعه خواهم گرفت.د اددمج

ن را نیز که نوشت ؛دگی ام را نیز قلمی خواهم کردر می آورم؛ بخشی از خاطرات زندتحریر  به رشتۀ دمقاالتی چنر قالب د

ه ام: دس کرح دشریعتی را با تمام وجونوشتنِ مقاله اي، این جملۀ علی هنگام  ارم. به تفاریق،دوست دن بسیار دخوان دمانن

زمان را  رذگبرخی از مواقع، هنگامی که مشغول نوشتن می شوم، «. ندورن است نه به  خاطر آدنوشتن براي فراموش کر» 

م؛ حس غریبی را تجربه می کن کجایی پرتاب می شوم و انمدشوم و به نمی ه می دنیاي پیرامون کندحس نمی کنم و از 

 «....داردیک مرغ مهاجر گی حس غریبی است که دزن» که

ه ام، آنرا جبران ده و خطایی مرتکب شدي کردر حق کسی بدشش ماهه، می کوشم اگر  ۀر این برهدعالوه بر این،  

ر سفر به همراه ایشان رهسپا و  نیک نفس لِدهم یمیِدوستان قدنِ با د. به سر برو از ایشان طلب عفو و بخشش کنم کنم

 ن  و اوقات جان افزا و روحدمرور کررا شته ذگ خوش خاطرات انبوهِ غ از قیل و قال ها و هیاهوي روزانه، ن و فاردش

 ، که:دبو دوره شش ماهه ام خواهدیگر کارهاي این دن از درا تجربه کرل انگیزي دو بخش 

 ندایی بر خسروي گزیدر کوي او گد  ندیدار یار دیدولت دانی که چیست د

 ندجانی مشکل توان بریان ـــوستداز   ولیکن دن آسان بودان طمع بریــاز ج
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گپ  و و از مصاحبت و همنشینی دسپري خواهم کر امه دافزون بر این، بخش معتنابهی از این ایام شش ماهه را با خانوا

و  دفرزن ر ودر و ماد: پدنیا یافت نمی شود ردۀ خوب و مهربان دخانوا ؛ که نعمتی بهتر ازدبا ایشان بهره خواهم بر و گفت

 ....نسبی و سببی ؛ و  برخی از بستگاناشتنی و عزیزمدوست دران دهمسر نازنینم، خواهران و برا

حیاتم  دقیر د شش ماهه   ورۀدراین دامی که د( ما هم نیست دزیا را ) که دتا بخشی از اموال خوهمچنین، می کوشم 

 کات معنويِبرستگیري کنم؛ که آثار و د محتاج،انسان هاي پیرامونیِ ر طاقت بشري از دصرف کارهاي خیریه کنم و بق

این کار را و یگري از طرف تدحیات نیستی،  در قید هنگامی کهبه جاي اینکه وصیت کنی و ت، بر آن مترتب اس يددمتع

 .دنگ آورو فراچ دي خویش،  حقیقت نیکی را تجربه کردر سبوي وجودتوان به قاینچنین می  تصور می کنم. دهدانجام 

ر د 1.دیگر بازشناخت و تفکیک کرده ام، می توان مواجهه هاي گوناگون با مرگ را از یکدیگري آوردچنانکه جاي 

و میان  داین جهانی را به رسمیت بشناس  گیِدکه سالک طریق، وجه تراژیک زن داقتضا می کن« مرگ آگاهی» این میان، 

ر روي ب  صباح در این چند که ذیري پو زوال  دودو فرصت مح هر بنی بشري هست در نهادانگی که دمانایی و میل به جاو

 دکن گیدزن «ر حالد» و  داندر تک تک لحظات را بدو ق دگی آري بگویدو به زن دجمع کن داردر اختیار دخاکی  کرۀ

 واقع، چونر د .دو تجربه کن درونی را نصیب ببردو سرور و انفتاح و شکفتگی  درون متصل شود ژرف آرامشِ و به چشمۀ

 دبروو  دبزن هستی بر صحیفۀرا  دخو نقش  ه تادآم ه نیست، بلکهدزن داالآبا دتا اب کسی و  ر اختیار هستدي دودمح زمانِ

 .در پی تر شدو پی  دآبتنی کر« ر حوضچه اکنوند» و  دبو« ابن الوقت» دبای؛ دنه اینکه بمان ، دازدیگري بپردو منزل به 

و  درکگی در اینجا و اکنون زند د؛ بایسال هدشانز چه  ، چه شش سال ودماه فرصت باش، چه شش دتفاوتی نمی کن 

 :دنصیب بر  نوي راو  شکوفایی مع ده زدنیام ۀداز میان رخت بربسته و آین شتۀذگر دآتش 

 کس را وقوف نیست که انجام کار چیست   مغتنم شمار دهدست در وقت خوش که ـه

 م روزگار چیستــوار خویش باش غـغمخ  ار ده موییست هوش ـه بــــر بستـــعم دپیون

 

می کوشم اوقات خوشی را تجربه کنم و   از آرامش و طمانینه، اختن به امورفوق، در این  فرصت شش ماهه، با پرد  

یار د از سراي فانی به  راز کشم ود« پشت حوصله نورها»روم و  « گیدزن دبه خلوت ابعا»  رم و پس از آنحظ و نصیبی ب

   ور شوم. دافقهاي  دبه سوي بی سو پرواز کنم و هم نور و  ارمذگباقی  پاي 
  

 

  

                                                           

 در لینک زیر:« هن اقاقی جاریستذمرگ در » د به مقاله  نگاه کنی  1.
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/356.pdf 


