
 (7)

     م ا د  نان و پاک
  

و شــوي زنی، اندوهگین میمی رپایین پ تو در ارتفاعات کنند وها پرواز میدر اوج آســماننت بینی که دوســتادر زندگی وقتی می
  از یک کالس آغاز کرده بودي. جا وها از یکوري پرواز را با تمام آنآمیشوي که به یاد تر از آن وقتی اندوهگین میبیش

  »The highest flight takes of the earthشوند.   ها از زمين آغاز ميترين پروازبلند« 
  

تونامه   :اي براي 
سپاري، از ابهام و دلهره به فراموشی می ايدر هالهاین گذر را  نی و مسیر زیبايکات میکه روز و شبِ خود را صرف رسیدن به مقصد خیالیاي آن
  اي قلم بزنم که شاید مرور آن بتواند تو را وادار به اندیشیدن کند، اندیشیدن به مسیر زیباي این گذر!خواهم برایت از گذشتهامروز می

برایم به ارمغان بیاورد و شاید هم ته فکرم کمی  اي بود که آخرِ سر یک پیشوند دکترروزي تمام آرزوي من هم مثل تو قبول شدن در رشته هی
بودم که  خیالدانشگاه رو هر چه زودتر پشت سر بگذارم. تو همین  ةم این بود که دوردانشگاه شدم تمام آرزو خدمت به مردم! بعد که وارد

واحد درسی  20ها و ... براي انتخابنیاز ترم پنجم به متصدي مربوطه مراجعه کردم و چون تمام شرایط معدل و پیش ۀروزي براي انتخاب رشت
تونی پور نمیعالی :واحد درسی گرفتم ولی متأسفانه متصدي گروه صدایم کرد و گفت 20در ترم جدید برایم مهیا بود تصمیم به انتخاب

به من « :ه جرو بحث کردمل طلبکارها شروع بها با هم تداخل دارن. من هم مثبعضی کالس ۀواحد انتخاب کنی چون برنام 18تر از بیش
و در حال داد و فریاد بودم که یکی از استادان عزیزم از  »هزاندرو از زندگی عقب ب ربطی نداره، چرا برنامه درسی طوري تنظیم شده که ما

ریزي دانشگاه در برنامهنظمی استاد بی:«پور چی شده؟ گفتمعالی اطاقش بیرون آمد و با نگاه دقیق و مهربونش مرا متوجه خودش کرد، گفت:
تر زندگیم واحد عقب بیافتم آخرِ سر ممکنه یک ترم و شایدم بیش 2زنه و اگر قرار باشه هر ترم واحد به من لطمه می 2ة ها به اندازکالس

ول خوب گوش کن و بعد خوام برات یک جمله از ناپلئون بگم اپور میعالی:تر به من انداخت و گفتداربعد استادم یک نگاه معنی »تلف بشه!
بعد گفت: پسر جان فکر کردي زندگی » گذري؟است که پر شتاب از پی آن می لحظاتیدانی زندگی همان آیا می«؛فهمیمی ببین از این جمله چی

ات خالی بمونه که کمی به کنی تا یکی دو روز از هفتهز چهارده یا پانزده واحد انتخاب تر اباید بیشنتو  ،شه؟ نهاز ته این مدرك تازه شروع می
واحد  20موسیقی و مطالعات آزاد و این چیزها برسی و شاید به قول خودت به زندگی هم برسی، تو که با انتخاب ،ورزش  ،تفریح  ،استراحت 

عات رو خواهی داشت پس در این شرایط کاربري حفظ اطال» ضبط صوت«کنی، بلکه مثل یک ماشین مکانیکی به نام درسی دیگه زندگی نمی
  شه!؟! زندگی چی می

السابق هر ترم با حداکثر قوا انتخاب واحد کردم و چند سال بعد بدون ها رو زد و رفت و من هم کمافیخالصه اون روز استاد عزیزم این حرف
م را به پایان رساندم و چشم باز کردم و دیدم توي تحصیلم داشته باشم، در حداقلِ زمان ممکن درس ةکه حتی یک درس افتاده در دوراین

که یک روز براي جشن ازدواج یکی از دکترا هستم. مدتی بعد مشغول کار شدم و چند سالی گذشت تا این ةدور ۀناممراسم دفاع از پایان
و همان استادم رو دیدم که چند سال  جا رسیدمهایم دعوت شدم ولی چون تا دیروقت مشغول کار بودم در اواخر وقت مراسم به آنهمکالسی

هاي خیلی زود استاد این چند ساله شدیداً مشغول کار بودم و هستم صبح:«پور چه خبر؟ کجا بودي؟ گفتمعالی :پیش نصیحتم کرده بود، گفت
سم جشن عروسی امیر برسم به هر ها تا دیر وقت بیرون هستم و تازه امروز کمی زودتر از سر کار آمدم تا به مرارم سر کار و معموالً شبمی

پسرجون تو هنوز به  :استادم لبخندي زد و گفت »تالش باشم و سختی بکشم!زندگی کنم بایستی تا جوانم پر حال اگر در آینده بخوام راحت
اي ار دیگه در مورد جملهپور یک بآغاز زندگی نرسیدي! راستی این زندگی تو کی قرار شروع بشه تا تو قدري آرام و قرار داشته باشی! عالی

که  نصیحت استادم روز ضمن آنفرداي آن» گذريشتاب از پی آن می پرزندگی همان لحظاتی است که «ها قبل بهت گفتم خوب فکر کن؛ که سال
زندگی  ۀاست، اون نیم ام کردم و دیدم عجب نصیحت به جایی بودهتأثیر قرار داده بود به خانه آمدم و یک نگاهی به شناسنامهشدیداً مرا تحت
ل زندگی شه و عجیب که من متوجه این گذر جوانی نشده بودم و چطور نفهمیدم که ن یه جورایی داره تمام میگو بهش جوانی می هکه گُ

شغول بخش مهمی از زندگی که من به دنبال آن بودم به سرعت در حال گذر بوده است و خالصه آن روز افسرده و غمگین روي مبل نشسته و م
هاي بازرگانی شد، دیدم شرکت خدمات پس از فروش که نوبت پیامتوجهی راه گلوم رو بسته بود تا ایندیدن تلویزیون بودم و بغضِ این بی

ادم تنزدیک و عجیبی با نصیحت اسۀ اي در تبلیغش به کار برد که تکونم داد اون جمله رابطیک جمله» ایساکو«ایران خودرو یا اگر اشتباه نکنم 
عجب!  ؛هام لغزید با خودم گفتمدیگه بغضِ گلوم ترکید و اشک روي گونه »گاهی مسیر دلپذیرتر از مقصد است« داشت و اون جمله این بود؛
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شتاب حرکت خیلی براي رسیدن به مقصد عجله کردم و اصلِ مقصد گویا همین مسیر در حال گذرِ جوانی بوده است و اونقدر پر کهمثل این
گشتم شت، شاید اگر یکبار دیگه به گذشته برمیگشد به گذشته براصالً متوجه این مسیر دلپذیر جوانی نشدم ولی افسوس دیگه نمی کردم که

 تر احساسرساندم تا طراوت و زیبایی این مسیر رو بیشتر! به پایان میدوره تحصیلم رو به جاي شش و نیم سال در هشت سال یا بیش
  تمام این افکار و پیشامدهاي حادث دست به دست هم داده بودند تا اعصاب من رو به هم بریزند. کهردم و مثل اینکمی

تر از من به دنبال زندگی بود مطالب فوق را آموزان عزیزم که گویا خیلی پرشتابهام براي یکی از دانشچند روز بعد در یکی از کالس
اي برام نوشت، آخرش اشاره کرده بعدش نامه ۀاو که شدیداً تو فکر فرو رفته بود هفتدر قالب یک نصیحت یا شاید یک خاطره بازگو کردم و 

هاي شما من رو نگران کرد و براي من تجسمی از این موضوع بود که نکنه آدم بعد از گذشت چند سال تو تنهایی آقاي دکتر حرف ؛بود که
  هاي زیر رو تکرار کنه؛خودش بشینِ و جمله

  

را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم، کُشتم. من بهار عشق را ام من تمام هستی
هایم هیچ ننوشتم. من از مقصدها، پی مقصودهاي دیدم ولی باور نکردم، یک کالم در جزوه

همه صبر و  ها رفتند و خوبی ماند دریادم. من به عشقِ منتظر بودنپوچ افتادم، تا تمام خوب
  ، یارم رفت.عشقم مرد قرارم رفت، بهارم رفت.

  
البته واقعیت قضیه این بود که ما در پی مقصد پوچ نبودیم و ایامی رو هم که گذروندیم به لطف و عنایت حضرت حق روزگار خوبی بود 

دام این ها تالش گاهی برایم غرورآفرین و لذت بخش بود چه بسا که خاطرات بسیار خوبی هم از گذشته به یاد دارم ولی مسال ۀو کارنام
که کمی به گذشته برگشتم دیدم گاهاً دوستانی که در شد این مسیر را بهتر از این پشت سر گذاشت؛ تا اینداد که آیا نمیاندیشه آزارم می

شدم با خودم گفتم بهر  ضاند و در این لحظه بود که دچار یک تناقتري شدهدچار مشقات بیش گذشته از تالش و تکاپو کاسته بودند امروز
خوام این اندیشه یاد روزي از ایام درس خوندم براي کنکور افتادم که می تناقضحال نفهمیدم که این تالش پرهیجان درست بوده یا نه! و در 

ها عتاز سا ندن بودم و پسخوطور مداوم مشغول درس ههاي زیادي در اطاقم ببرات تعریف کنم، یه روزي ساعت هم اون روز رو ةخاطر
خونه رفتم و ضمن نوشیدن یک چاي  طبراي رفع خستگی به حیا .اندهاي بدنم درد گرفتهاستخوان کردم تمامیمطالعه در پشت میز احساس م

بابا کمرم درد گرفته و  :هاي توي حیاط بود گفت: مهردادجان چه خبر؟ گفتمشروع به استراحت کردم، پدرم که مشغول بازي با شمعدانی
خواد یه چیزي رو بهت بگم؛ پسرم قدر خودت رو تحت فشار قرار نده ولی دلم میپسرم کمی استراحت کن و این :حسابی خسته شدم. گفت
نکنی و این  هایت درد بگیره. ولی اگر تالشنی فقط ممکنه خسته بشی و نهایتاً استخوانکقدر تالش میزندگی این امروز که براي موفقیت در

هایت رو زیر مردم استخوانممکنه فردا توي این جامعه چون چیزي نشدي  شه؟دونی چی میکار و تالش رو به بطالت بگذرونی می ةدور
هایت! ترِ یا خرد شدن استخوانپاهاشون له کنند و شاید اسیر دست نامردان بشی حاال خودت قضاوت کن تحمل این خستگی و کمردرد دلچسب

دادند، و همیشه یاد این میهاي بزرگ بعدي نجات دونستم تالش اون روز منو از گرفتارياون روز دیگه کمردردم برام دلچسب بود چون می ....
کنی یا تالش شی و به چهار نفر هم خدمت میمهردادجان، تو این جامعه یا اهل تالش هستی و یه چیزي می :گفتپدرم بودم که می ۀجمل
  ]ببخشید![ خري یا خرسوار!یا  شی! یا به عبارتی پسرم تو جامعهر پا له میکنی و زینمی

دیگه پیچیدگی روحی من رو در شناسایی حریم آرامش و تالش براي رسیدن به زندگی مورد  ةها خاطرهمواره تکرار این خاطرات و ده
ها دیر از مهرداد هر موقع صبح ؛از دایی خودم یک نوار کاست هدیه گرفته بودم و دایی من گفته بود یادمی رد. مثالً یادمکتر مینظرم بیش

رد. شما کمار میتکون دهنده بود که خواب صبح رو براي آدم زهر ۀها، تو این نوار یه جملخواب بیدار شدي اول این نوار رو گوش کن، بچه
  شه!وابیدن صبح براتون حروم میسعی کنید این جمله رو نخونید چون دیگه خ

  هن م سپیده دم خروس سحري دانی که چرا همی کند نوحه گري؟
  !خبريگذشت و تو بی ي صبح از عمر شبیینهییعنی که نمودند در آ                                                                            

باشم و چقدر » خري یا خرسوار«دونستم چقدر باید به فکر عبارت کرده بود نمی تناقضها وقایع باال توي زندگی، من رو دچار یک بهرحال بچه
ها بودم دونستم چقدر تالش و چقدرآرامش! و تو همین تناقضعبارتی نمیهرو باید تکرار کنم و ب »گاهی مسیر دلپذیرتر از مقصد است« ۀجمل
   اي زیبا از کتاب نیایش مرحوم دکتر علی شریعتی افتادم؛یاد قطعهکه 
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ها را به بندگان هاي عظیم را به روحم عطا کن، لذتهاي ارجمند و حیرتهاي بزرگ و غمخدایا مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطراب
پاداش، سالح، کار بیهموار، جهاد بیعزیز را بر جانم ریز، خدایا به من توفیق تالش در شکست، صبر در ناامیدي، رفتن بی دردهايحقیرت بخش و 

ریا، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آن که نان، ایمان بینام، خدمت بیعوام، عظمت بیدنیا، مذهب بیفداکاري در سکوت، دین بی
  زي کن.دوستم بدارند رو

  
شناس اي از یک روانمقالهدر ند ولی بعدها کچرا مرحوم دکتر علی شریعتی آرامش را به ابتذال تفسیر می ؛گفتمها با خودم میبعضی وقت

تبدیل آب راکد به مرداب « اي را خواندم که مرا در تفسیر و درك آن مطالب یاري کرد، و آن جمله این بود:جمله نام عیوض ساالموف هروسی ب
و به قول دکتر شریعتی  ».سازد ولی اگر آب همواره در جوش و خروش باشد همچون موجِ دریا با طراوت و زیباستشود و گندآبِ متعفن را میمی

ت. شه ولی اگر همواره پرتالش و در جوش و خروش باشه با طراوت و زیباسکم به مردابِ گندیده تبدیل میدر سکون مانند آب ساکن کم انسانِ
باال  ۀگیري در رابطه با انتخاب یکی از دو جملشد و تصمیمتر میردم تناقض ذهنی من عمیقکها فکر میتر به این جملهچی بیشحال هربهر

خوام راه حل رفع این تناقض رو برات بنویسم، امروز به این نتیجه رسیدم که زندگی یک هنر شد ولی دوست عزیز من امروز میتر میسخت
است و هنر زندگی یا هنر زیستن چیزي جز درك این نکته نیست که انسان در زندگی بین تالش و آرامش یک موازنه منطقی و یک  نمایهگرا

جوش و خروش رنه و انسان نبایستی اونقدر آرامش پیشه باشه که به گندابِ مرداب تبدیل بشه و نه اونقدر پدار رو ترسیم کُمعنی ۀمعادل
تالش بودن و ضمن خروشان بودن نه و فداي مقصد بشه. انسانِ خردمند کسیه که ضمن پرمسیر زیباي زندگی رو فراموش کُنه که حرکت کُ

یزي رو حس کنه، بتونه تو زندگی صداي له شدن برف زمستان رو زیر پاهاش حس کنه و بوي یبتونه آفتاب نیم گرم بهاري و باران لطیف پا
عبارتی دل پر محبت و خروشان هها زندگی کنه و بهاي زیبايِ آنها و خاطرهخاطر بسپاره و به امید تکرار این فصلههاي بهاري رو بهاي باغیاس

خوام بهت بگم که دوست خوبم کنکور مقصد خوام تو رو نصیحت کنم فقط میهیجان داشته باشه امروز من نمیتکاپو و پردر کنار عقل پر
ترِ، نکنه در دنیایی از استرس و نگرانی این لحظات زیبايِ جوانی رو فدا کنی. زحمت بکش، اهداف متعالی نیست بلکه مسیر زیباي رسیدن به
دست آوردن این ابزار هنکنه براي ب .کنکور تنها راه موفقیت نیست بلکه یکی از ابزارهاي موفقیت توست .تالش کن ولی خودت رو فنا نکن

هایی رو که به یادگار برات نوشتم با خودت تکرار کن، و از ت خودت کنارِ یک جوي آب بنشین و جملهتمام وجودت رو فنا کنی. یک روز در خلو
  ا زندگی زیباي خود رو ترسیم کن؛هادغام اون

  ــ گاهی مسیر دلپذیرتر از مقصد است!
  گذري!؟ــ آیا میدانی زندگی همان لحظاتی است که پر شتاب از پی آن می                

فکر کن و به هر حال این  »خري یا خرسوار« ۀشی به جملگونه غرق نگردي و اگر دیدي داري غرق میاقب باش که در آرامش مردابولی مر

مان برایت چیزي اي براي تو جوان خوب میهن عزیزم نوشتم و خواستم در شروع آشناییمطالب رو نه به رسم مقدمه بلکه به عنوان نامه
ساز دونم که پرچونگی کردم و سرت رو درد آوردم چه کنم که از نوشتن براي تو که آیندهدردت بخوره ولی مینوشته باشم که شاید به 
دانم که دوستت دارم. اگر توهم خواستی یه کنی ولی میدانم کیستی و در کجا هستی و چه میکه نمیشم و با آنکشورم هستی سیر نمی

 هم مدیون خودت کنی با ذکر یک فاتحه براي شادي روح پدرم قلب من رو به طپش در بیار! و توکار بزرگی براي من کرده باشی و من رو 
  !مانممن منتظرت می .تونی هر موقع خواستی برایم چیزي بنویسی و به آدرسم بفرستیمی

  لب دریا رسیدم،
  تشنه، بی تاب

  تر جان و دلِ آبز من بی تاب
  ها میاساي که بد دردي است جان دادن به مردابتالطممرا گفت از                        

                                        
  ارادتمند جوانان خوب میهنم

  هریسیپور مهرداد عالیدکتر                                                                                                                   
  12/9/1381 سپیده دم روز                     

                          




