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تى دنياگير كسب كرد،كى شهرف كه بعدها با نام ماكسيم گورالكسى ماكسيموويچ پشكو
لد شد.كى ناميده شد متوگرود كه بعدها گورنى نوو در نيژ١٨٦٨در سال 

ا به او نماياند. به همين دليل مدتى مـانـعس خود ره:ى منحـوكى فقر چهـراز همان كود
گر كشتى و ... كار مىان شاگرد كفاش، شاگرد نقاش، كارى گرديد. به عنوادامه:ى تحصيل و

اند.ا مى:گذرگى رندكرد و ز
يست و «در ميان مردم» كار مى:كرد. اشتياقى كه به كتاب پـيـدااو «در ميان مردم» مى:ز

اند.نده پيش مى:رف شناختى سازا به طركرده بود او ر
بر اسكلـه،ان بارى شد. بعنـوسا سپـرهاى طاقت:فـركى:اش در كارانى او نيز مثـل كـودجو

هاى دسته جمعى كار كرد.ازاننده:ى آوا، باغبان، خونانو
فت و به مطالعه:ى ادبيـات سـيـاسـىار گـرش قرمان كشـورى آن زالت فكـردر مسير تـحـو
 «سرود١٩٠٥الت سال شناس شده بود. قبل از تحو نويسنده:اى سر١٨٩٢پرداخت. در سال 

شت.ا نوفان» رشاهين» و «سرود مرغ طو
هل همـيـن دورمان «مادر» محصـو به خارج سفـر كـرد. ر١٩٠٥كوبى جنـبـش پس از سـر

است.
ايانهايى جامعه گراقعگرى شد و وگان شوروئيس اتحاديه:ى نويسند ر١٩٣٢ى در سال و

اىان الگويى برمان «مادر» نيز بعنوصيه نمود. رگان توش به نويسنـده:ى نگاران شيوا به عنور
فى شد.ه معراين شيو

* * *

سيده بود.ار به چاپ رات زوسط انتشار شمسى، تو١٣٢٩لين بار در سال كتاب حاضر او
جم كتاب از آن اطالعى داشتـهان — بى آنكه متـرف چند تن از ناشـراخر نيز از طـردر اين او

جمباشد — چاپ و پخش گرديد كه خود جاى گله دارد. اميد است نشر حاضـر — كـه مـتـر
گانضايت پويندجبات رامى تجديد نظر كاملى در آن به عمل آورده است — تا حدودى موگر

اهم آورد.ا فراستين رادبيات ر
ناشر
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انده بودم،ا خوخود رfسيدهين داستان به چاپ رستان، جايى كه آخر... شب بود، كه از محفل دو
عى در من ايجاديادى كه از آن كرده بودند، هيجان مطبويh زارد خيابان شدم. بر اثر تعربيرون آمده و

م تا اين حد از نشاطاى نخستين بار در عمـرمى:داشتم و برت گام برشده بود. با تأنى در خيابان خلـو
مست شده بودم.گى سرندز

هى باشكوfمين جامهگان بر آسمان بى ابر نقش بسته بودند. زه ستاريه و شب صافى بود. انبوماه فور
ختان ازمين مى:دميد. شاخه:هاى درماى گستاخانه:اى از آسمان به زه بر تن كرده بود و سرف تازاز بر
اتاه من ايجاد كرده بودند. ذريبا و بديعى در سر ركشيده، با سايه:هاى خود نقش و نگار زها سرارديو

ى داشتند. جنبنده:اى در هيچ جاگى نشاط:انگيزخشندماه درfش:كنندهازف، در نور كبود و نوشفاف بر
ه اين شبت با شكوير پاهاى من، تنها صدايى بود كه سكوف در زديده نمى:شد. صداى خش خش بر

هم مى:زد...ا برش نشدنى راموشن و فررو
لتى داشته باشد!ب است كه انسان در دنيا، در ميان مردم ارج و منزفكر مى كردم: چقدر خو

ايم تصوير مى:كرد.ا برشنى رخشان و رو درfاين انديشه آينده
م شنيده شد:صداى كسى كه با تأمل صحبت مى:كرد از پشت سر

شته بوديد، بله، عالى بود!— ها، شما چيز خوبى نو
گشتم و نگاه كردم.ه يكه خورده برمنتظراز شنيدن اين صداى غير

اه افتاد.سانيد و پا به پاى من بـه را به من ره بر تن داشت خود رله:اى كه لباسى تيـرشخص كوتو
اپاىت من نگاه مى:كرد. سـرى لب:هايش نقش بسته بود و از پايين بـه بـاال بـه صـورلبخند نـافـذى رو

ش. تمام اندام تكيـده وك تيزيش نواو بـا رfنه:ها، چانهجودش به طور عجيبى نافذ بود: نگـاه:هـا، گـوو
كتى بى:صدا و سبك حـرفت. طورى چشم فرو مى:رشه:هاى عجيبش مثل ميخ تـوچك او با آن گوكو

ا نديـده بـودم.اندم او را مى:خـويد. در آنجايى كه داسـتـان خـود رف مى:لغـزى برمى:كرد كه گـويـى رو
اين آدم كه بود؟ از كجا پيدا شده بود؟بديهى است كه از شنيدن صداى او متعجب شده بودم:

ش داديد؟ال كردم: شما هم گوسؤ
—:بله،لذت هم بردم.

ا ازچك سياهش لبخند او ركى داشت و سبيل:هاى كوبا صداى بمى صحبت مى:كرد. لبهاى ناز
جود آورد.عى در من به وايل نمى:شد اثر نامطبوى لب:هاى او زشانيد. اين لبخند كه از رونظر نمى:پو

ى سردماغ بودم كهى نهفته شده است؛ اما بقدرفكر نيشدار و انتقادآميزاحساس كردم كه در پشت آن
م محو شد و در مقابل صفاجه كنم. لبخند او مانند سايه:اى از نظرانستم به اين حالت سيماى او تونتو

فتماه مى:رى او رعت ناپديد گرديد. پهلو به پهلوى كه به من دست داده بود بسرضايت خاطرشنى رو رو
ينى و لذت دقايقى كه امشب بر منار بودم كه بر شيرو منتظر بودم ببينم چه مى گويد. در دل اميدو

ى مهر بهت از روشت به ندرنواى اينكه سريh و تمجيد است، بر تعرfايد: انسان تشنهگذشته است بيفز
او تبسم مى:كند.

سيد:اه من پرهمر
ان احساس كند، اينطـورتر از ديگـرجودى استثنايى و بـرا موب است كه انسان خـود راستى خور

نيست؟
افقت نمودم.صى حس نكردم و شتابزده با او موال او چيز مخصودر سؤ

ى داشت با حالت عصبى بهم ماليد و خندها كه انگشتان خميده و الغرچكش راو دست:هاى كو

٤

ى كرد: هه، هه،هه!نيشدار
او آزرده خاطر شدم. به سردى گفتم:fاز خنده

خوردى هستيد!ش بر— شما آدم خيلى خو
ا تأييد كرد و گفت:ف مركت سر حرتبسم:كنان با حر

اهم بفهمم و از هرخوردى هستم، خيلى هم كنجكاو ... هميشه هم مى:خوش بر— بله، آدم خو
أت مى:دهد. به هميـنشش دائمى من است. همين است كه به مـن جـرم، اين كوى سر در بيـاورچيز

اى شما تمام شده است!فقيت به چه بهايى براهم بدانم كه اين مودليل است كه حاال هم مى:خو
ى بى:ميلى گفتم:نگاهى به او انداختم و از رو

 به بهاى يك ماه كار... شايد هم كمى بيشتر...ًيباتقر
ا قاپيد و گفت:ف مرعت حراو به سر

لى دريادى ندارد، وش زگى كه هميشـه ارزنـدبه از زكى تجرحمت و بعد هـم انـدى ز— آها، قدر
ان نفراريد كه در حال حاضر هزا مى:برش هم نيست؛ چون شما با اين بها اين فيض رعين حال بى ارز

 هم اميدهايى پيدا مى:شود كه شايـد بـا مـرورًگى مى:كنند و بعـدانداندن آثار شما با فكر شـمـا زبا خو
ها بيش ازلى در مقابل اينهمـه آرزويد... هه، هه، هـه! وقتى هم كه شما بميـرمان... هه، هه، هـه! وز

يد؟آنچه كه شما به ما داده:ايد مى شد داد. تصديق ندار
اپاى منانه به سرى كرد. با چشمان سياه و نافذش نگاهـى مـزورنيشدارfيدهيده بـربرfاز نو خنده

سيدم:نجش و برودت پرانداخت. من هم از باال به پايين به او نگاهى كردم و با ر
م؟ا دارال كنم افتخار صحبت كردن با چه كسى رماييد سؤه مى:فر— ببخشيد. اجاز

اهم بگويم من كى هستم. مگر نمى:خوًلى با اين حال فعالنيد؟ وحدس نمى:ز— من كى هستم؟
ى كه او به شما مى:گويد مهمتر است؟در نظر شما دانستن اسم شخص، از چيز

صh خيلى عجيب است!لى با اين واب دادم: البته نه ... وجو
فت و در حالى كه به آهستگى مى:خنديد شروعا گرى مرجه، آستين پالتوهمصحبت من، بدون تو

به صحبت كرد:
ه نمى:دهد گاهى ازا انسان به خودش اجازم نيست كه چريد عجيب باشد، معلوب، بگذار— خو

اتر بگذارد؟ ... و اگر شما مخالh اين مطلب نيستيد بياييد صادقانهحدود آداب ساده و عادى گامى فر
اننده:اى عجيب و خيلىداستان:هاى شما هستم... خوfانندهض كنيد كه من خوباهم صحبت كنيم! فر

 كتاب شما؟ بياييـدًجود مى:آيد... مثـالنه يك كتاب بـه وا و چگواهد بداند چـرهم كنجكاو كه مى:خـو
صحبت كنيم.

اى من مطبـوعها ... خيلى برخوردها و گفتگـواهش مى:كنم! اينطـور بـرماييد خوه، بفـراوگفتم:
است ... هر روز ميسر نيست.

اى من داشت نامطبوع مى:شد. فكر مى:كردم:فها برا اين حريراقع به او دروغ مى:گفتم، زاما در و
خورد خيابانى وه مى:دهم كه اين بـر به چه مناسبت به خود اجـازًاهد؟ اصالاو از جان من چه مى:خـو

م؟عى مباحثه بنگر نوfا به ديدهگفتگو با اين شخص ناشناس ر
ش و دقيقى به او نشان خوfفتم و سعى داشتم قيافهاه مى رى او رى بود با تأنى پهلومعهذا بهر نحو

انه:اىفته هنوز حالت جـسـورلى رويهـمـرفق مى:شدم وحمت به اين كـار مـودهم. يادم هست كـه بـه ز
اظبفتم مـونجانم و تصميم گـرا از خود برف زدن، آن شخـص راستم با امتناع از حـرداشتم و نمى:خـو



٥

خودم باشم.
ه:اى كه تيرfهم مى:آميخت و به لكهير پاهايمان درا در زنور ماه از عقب سر مى:تابيد و سايه:هاى ما ر

ه شده بودم و احساس مى:كردميد، تبديل مى:نمود. من به اين سايه:ها خيرف مى:خزى برى ما در روجلو
جودسيد در درون من بـه وه:اى كه مانند اين سايه:ها جلوتر از من اسـت و نـمـى:شـود بـه آن رچيز تيـر
مى:آيد.

ت كرد، سپس با لحن مطمئنى كه بر افكار خود مسلط بود شروع به صحتكى سكواه من اندهمر
كرد:

فعاليت انسانى نيـسـت ... ايـن طـورfهانه تر از انگيـزى مهمتر و كنجـكـاوگى هيچ چـيـزند—:در ز
نيست؟

ا به عالمت تأييد تكان دادم.سر ر
صت صميمانه صحبتان هستيد فرافق هستيد! ... پس بياييد صحبت كنيم، حاال كه جو— مو

ا از دست ندهيد! ...كردن ر
fف:هاى او عالقمند شده بودم و در حالى كه خنـدهبه خودم گفتم: چه آدم عجيبى است! به حـر

سيدم:تلخى مى:كردم پر
لى از چه صحبت كنيم؟—:و

fهبارست قديمى بانـگ زد: «درت من انداخت و با لحن خودمانـى يـك دواو نگاه دقيقى بـه صـور
هدف ادبيات!»

چند فكر مى كنم كه حاال ديگر شده است...ماييد.. هر—:بفر
اى شما هنوز دير نشده است!ه! نه، بر—:او
ش آثار كنايهفهاى او متعجب شده ايستادم. از آهنگ كلماتش اعتماد شديد و از لحن گفتاراز حر

فت و در حالى كه به آهستگى وا گرلى او دست مرسم وى بپراستم از او چيزمشهود بود. ايستادم و خو
ف جلو مى:كشيد، گفت:ار به طربا اصر

يم طى مى كنيم... مقدمه بس است! بگوييد ببيـنـما داراه خوبـى را من و شما رير—نايستيـد، ز
ا بدانيد.منظور ادبيات چيست؟ ... شما كه خدمتگذار ادب و ادبيات هستيد بايد اين ر

اهد؟ كيست؟فته بود. اين مرد از من چه مى خوت عنان از دستم در رط تعجب و حيراز فر
ماييد كه آنچه بين ما رخ مى دهد...ل بفرش كنيد، قبوگفتم: گو

ى بدون پايـه و اسـاسستى است، باور كنيد! آخر در دنـيـا هـيـچ چـيـزدرfاى اساس و پايـه— دار
فا...لى نه به پيش بلكه به ژرت نمى:گيرد... تندتر برويم، وصحيح صور

ا داشت عصبانى مـى:كـرد. مـن دوبـار بـالى مرا اين آدم عجيب و جـالـبـى بـود وبدون چون و چـر
اه افتاد و گفت:امى به دنبال من ركت كردم و او به آرى به جلو حربى:صبر

لى سعـىى است واراى شما كار دشو بـرًيh هدف ادبيات فعالا مى:فهمم: تعـر— مقصود شمـا ر
ا انجام دهم...مى:كنم اينكار ر

ت من انداخت :نان نگاهى به صورآهى كشيد و لبخند:ز
ا بشناسد و ايمان به خودش— اگر بگويم هدف ادبيات اين است كه به انسان كمك كند تا خود ر

ااند صفات نيك رسعه دهد، بتوجود مردم توا در وه با پستى:ها را تقويت كند، ميل به حقيقت و مبارزر
ى كند تا مردمى نجيب، بهروزا بيدار كرده با آنها كاردر آنها بيابد، در روح آنها عفت، غرور و شهامت ر
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اهيد كرد؟ نظرل خوند، آيا شما قبويبايى ملهم سـازا با روح مقدس زانند حيات خود رى شده بتوو قو
گانىندى كه ممكن است به زحى است... با هر چيزمن اين است. بديهى است كه كامل نيست فقط طر

ا تكميل نماييد. بگوييد ببينم با من هم عقيده هستيد؟ه:اى ببخشد آن رجان تاز
ادبياتfظيفه مردم تصور مى:كنند كه وًال همينطور است. معموًيباگفتم: بله، تصديق مى:كنم! تقر

اطh او...ت است از تجليل شخصيت انسان و تلطيh عوبطور كلى عبار
گى خدمت مى كنيد!سپس با لحن نافذى گفت: مى بينيد كه به چه امر بزر

ى كرد: هه، هه، هه!نيشدارfاز نو خنده
ف:ها چيست؟ب مقصود شما از اين حرسيدم: خونجانده است. پرا نرانمود كردم كه خنده:اش مرو

— و شما چه فكر مى كنيد؟
است بگويم...گفتم: ر

سيدم: منظور او از صميمانهاو افتاده ساكت شدم. از خود مى:پرfنندهات تند و زلى به فكر اظهارو
ه محدودصميميت انسان چه اندازfجهصحبت كردن چيست؟ او كه آدم احمقى نيست، بايد بداند در

اه خودت همراهى او تا چه حد در حفظ اين محدوديت مؤثر است! نگاهى به صوراست و حس خودخو
ا ويحه دار ساخته است. آه اگر بدانيد چقدر استهزا سخت جرانداخته حس كردم كه لبخند او روح مر

س ايجاب مىسم و همين ترى مى ترم از چيزتحقير در تبسم هاى او نهفته بود! احساس كردم كه دار
م.كرد از او دور شو
ا كمى بلند كردم و با لحن خشكى گفتم: خداحافظ!كاله خود ر

ا؟سيد: چرام و با تعجب پراو آر
خى از حد معينى تجاوز كند.م شوست ندارنكه دو—:چو

يد،يزاى همين مى رويد؟ ... ميل خودتان است... اما مى دانيد، اگر حاال از من بگر—:و فقط بر
اهيم ديد.ا نخوگز» همديگر رديگر «هر

باتم صداى ضرى محكم و با آهنگ ادا نمود كه گويى دارا طورگز» تكيه كرد و آن ر «هرfى كلمهرو
ا اين كلمه در نظر من، ماننديرسم، زم و از آن مى:ترت دارم. من از اين كلمه نفرا مى:شنوگ رس مرناقو

هما دربات آن اميدهاى مردم رست كرده است تا با ضرا در تقدير آن رًان و سردى است كه قبالپتك گر
قh ساخت.ا متوبكشند. اين كلمه مر

اهيد؟سيدم: از من چه مى خوه از او پربا بغض و اندو
فته بود و پايين مى كشيد گفت: بنشينيـما محكم گراز نو نيشخندى زد و در حالى كه دست مـر

اينجا.
 اقاقياfكت و يخ بستهختان بى:حرقع من و او در خيابان باغ ملى، در ميان شاخه:هاى دردر اين مو

شنا روتو ماه آنهـا رشيده شده و پريكى پوك تيز بارو ياس بوديم. گويى اين شاخه:ها كه از يخ:هاى نـو
سيدند.ا باالى سر من معلق بودند، در سينه:ام مى:خليدند و به قلبم مى:رساخته و در هو

ت شده بودم به او نگاه مى:كردم و ساكت بودم، و در حالى كهاه خود مات و مبهوفتار همراز اين ر
 اين آدم بيمار است.ًجيه كنم به خود گفتم: حتماا توحيه داده عمل او رميل داشتم به خود رو

انده باشد، گفت:ا خواما مثل اينكه او فكر مر
ف است!خريان:بخش و مزت بيرون كن كه خيلى زا از سرم؟ اين فكر رى من بيمار— تو مى:پندار

اىشانيم آنهم فقط بـرا با اين پندار مى پوا بفهميم خود رف كسى راهيم حرقتى كه ما نمى:خواغلب و
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ا نسبت به همش:تر از ماست. ببينيد اين فكر با چه سماجتى بى:اعتنايى غم:انگـيـز مـا راينكه او با هو
ا پيچيده:تر مى:سازد.ابط و مناسبات ما رتأييد مى:كند و رو

منده احساس مى:كردم، گفتم: آه بله! ...ابر اين شخص بيش از پيش شرا در بردر حالى كه خود ر
م.م... ديگر من بايد برواما ببخشيد من مى:رو

ا باال انداخته گفت:شانه:هايش ر
ى.م مى:شوها محروك خيلى چيزت تمام مى:شود. از در—:برو... اما بدان كه خيلى به ضرر

ها كرد و من از او جدا شدم.ا ردست مر
اهف داشت و رك و سفيدى از برشش نازلگا»، تپه:اى كه پوف به «وى تپه:اى مشراو در ميان باغ رو

ش خاموfسيع جلگهيد، تنها ماند، در حالى كه چشم:انداز وسط مى:برا از وار مانندى آن ره و نويك تيربار
ى يكى از نيمكت:هـاى باغ مانـد، روش گسترده شده بود. او تـوابرى رودخانه در بـرو غم:انگيز آن سـو

اه افتادم و احساس مى:كردمل خيابان رخت. من در طوت و دور دست چشم دونشست و به افق خلو
م تا به او، به آن آدمى كهفتم و با خود فكر مى:كردم: چطور برولى معهذا مى:رم وكه از او دور نمى:شو

م، يا آهسته؟شى ندارد؟ تند بروآنجا در پشت سر من نشسته نشان دهم كه در نظر من چندان ارز
ند كه به نظر من آشناست... مى:دانم كه اين سرود غم انگيزت مى:زا سواينك او با تأنى آهنگى ر

فته است. فكر كردم:ا به عهده گران ر كورfى تنظيم شده است كه نقش سردستهاى كوره:آميز برو مسخر
ند؟ مى:زًصاا مخصوا اين آهنگ رچر

يكى از احساسات تارfلو، درون حلقهچوخوردم با اين آدم كو برfقع فهميدم كه از همان لحظهو آن مو
ه بر حالت از خودخورد با يك چيز مبهم و سنگينى مانند مهى تيريب پا گذارده:ام. انتظار برعجيب و غر

تا كه اين آدم سوى رجودم سايه انداخته بود. كلمات اشعارضامندى و بى:اعتنايى چند لحظه قبل ور
مى:زد به خاطر آوردم:

ا خود ندانىه ر اى كه رانىهنمايى كى تور
انو تكيه داده و سر در كh دست نهاده بود و به منا به زنج خود رگشته به او نگاه كردم. يك آربر

تش تابيده بود تـكـانتو ماهى كه بـه صـورير پـرت مى:زد و سبيل:هاى سـيـاه او در زنگاه مى:كـرد، سـو
عت به او نزديك شده پهلويشگردم. به سرفتم برا تكان داد و تصميم گرى مرمى:خورد. احساس غم:انگيز

ت گفتم:ارلى با حرنشستم و بدون هيجان و
اهيم كرد...ش كنيد، ساده صحبت خو—:گو
ا تكان داد و گفت:ش راو سر

ت دارد.اى مردم ضرور—:اين كار بر
ى به مناهيد چيز مى:خوًايد كه در من سخت مؤثر است. ظاهر— حس مى كنم شما نيرويى دار

بگوييد... ها؟؟
 بلندى بانگ زد:fبا خنده

أت شنيدن در خودت پيدا كردى!ه جر— باالخر
سيد. به اوش مى:رشحالى از آن به گواما حاال اين خنده ماليم:تر شده بود و حتى كمى آهنگ خو

ايه بگوييد.انيد بدون پيرگفتم: پس بگوييد! و اگر مى:تو
م بود؟ انـسـان،جه تو، الزاى جلب تـوايه:ها باالخـص بـرى كه اين پـيـرل دارب! اما قبـوه، خو—:او
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جهىشن هم تـوضوع:هاى سـاده و روهاى سرد و خشن اعتنايى نمى:كنـد بـه مـوهمانطور كه به چـيـز
اىت بخشيدن و روح دادن به اشياء هم برارندارد و از آنجايى كه ما خودمان سرد و بى:روح هستيم حر

ها و شگفتى:هايـىاهان آرزويبا، خوما ميسر نيست. حاال به نظر مى:آيد كه ما طالب رؤياهـا و افـكـار ز
ا كهاقعيتى ره است! آن ويبايى، مالل:آور و تيـرست كرده:ايم فاقد زگانى:اى كه مـا درندا زيرشده:ايم؛ ز

ا در:هم شكسته و خرد نـمـوده اسـت... چـهيم مـا ران بسازاواستيم با شور و هـيـجـان فـرمانى مى:خـوز
گيرد، بـهمين دل براى مدت محدودى از زى تخيل و تصور، برمى:شود كرد؟ ممكن است انسان به يار

خود و به مقامى كه از دست داده است نگاه كند؛fاز نمايد و از نو به جايگاه از دست دادهآسمان ها پرو
گى است و با سرند زfمين نيست، بلكه بردهى زاى اينكه، انسان حاال ديگر سلطان رواينطور نيست؟ بر

ا از دست داده است. مگر نه؟ ازقات بودن خود رف مخلو اشرfفرود آوردن در مقابل حقايق غرور خاصه
ناپذير اسـت!ى مى:كند و به خود مى:گويد: اين قانون تغييـرست كرده نتيجه گيـرحقايقى كه خـود در

اى اين حقه براه مبارزگى خود، در رند زfاد و خالقهاه آزجه ندارد كه در رى از اين قانون توهنگام پيرو
هاى نوينى ايجاد كند سدى نهاده است. و ديـگـر اوا در:هم شكند و چيـزاند سنت:هاى كهنـه ركه بتـو

مان:هايىه كند؟ آن آرش مى:دهد... به خاطر چه بايد مبارزا با آن سازه نمى:كند، بلكه فقط خود رمبارز
ند كجاست؟ كو؟ به همينى:هاى مهم دست بزهاى خطير و فداكاراند به كاركه به خاطر آنها انسان بتو

اى همين است كهى پيدا كرده است. برگى فالكتبارنده شده، زدليل است كه انسان تا اين حد بيچار
ىانه در تكاپـوبون شده است. عده:اى نادانستـه و كـور:كـوران و زجه ناتـوروح خالقيت در او تا ايـن در

انگيزد. اغلب بدان سمتى كها نسبت به آنها برحشان الهام گردد و ايمان مردم رى هستند كه به روچيز
ًجود دارد، رو نمى آورد... مسلمـاا متحد مى:سازد، جايى كه خـدا وش ابدى است و مردم رهمه چيـز

ند. نبايد مانعند! بگذار هالك شـول به حقيقت اشتباه مى:كنند هالك مى:شـوصواه وآنهايى كه در ر
ياد پيدا مى:شود! فقط اشتياق و تمايل روح بهاى آنها فايده:اى ندارد. آدم زآنها شد. تأسh خوردن بر

فته باشد خدا باا گرا فرند كه شوق الهى آنها رجوداتى يافت شويافتن خدا مهم است؛ و اگر در عالم مو
 بى:پايان به سمت كمال! اينطور نيست؟fاهد بخشيد: اين است جذبهاهد بود و جانشان خوهمان:ها خو

گفتم: بله همينطور است...
ل كردى.ى مى:كرد گفت: اما تو زود قبونيشدارfهمصحبت من در حالى كه خنده

النـىم طوت او به نظرخته بود ساكت شد. سكـودوردستى چشم دوfسپس در حالى كه به نقطـه
سيد:جه من سازد پرفته متوگرا از دور برقت او بدون اينكه نگاهش رى آهى كشيدم. آنوآمد با بى:صبر

— خداى تو كيست؟
ايمف:هاى او برش دادن به حرش كننده و گوازش خيلى ماليم و نوال، لحن گفتارقبل از اين سؤ

 به من نزديـك بـود،ًحاهگين به نظـر مـى:آمـد. رومردم انديشمند كـمـى انـدوfمطبوع بود. مثـل هـمـه
الفت كه ناگهان اين سؤگى من در مقابل او داشت از بين مى:رافكندا مى:فهميدم و سرف:هاى او رحر

 به خود عالقمند باشند، خالىًاى مردم معاصر، اگر جدااب دادن به آن برمى كه جوال شوا كرد. سؤر
ا مى:دانستم!از اشكال نيست. خداى من كيست؟ كاش اين ر

انست خودى هم كه بجاى من بود، نمى:توكس ديگرا خرد كرده بود. فكر مى كنم هرال مراين سؤ
خته بود، لبخند مى:زد وا به من دولى او نگاه نافذش را از دست ندهد! وا نبازد و حضور ذهن خود رر

اب بود.منتظر جو
ت كردى. حاال اينم است سكوقت الزاب دادن يك نفر «انسان» واى جو— تو بيش از مدتى كه بر
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انند، بگوا مى:خوت ران نفر آثاراراب بدهى: تو نويسنده:اى و هزانى جوا از تو مى:كنم شايد بتوال رسؤ
ى؟ى بياموزى به مردم چيزايم مردم هستى؟ آيا فكر كرده:اى كه حق دارسالتى برببينم كه مبشر چه ر

يستم. بگذار مردم خيال نكنند كهگى كه با دقت به درون خويش مى:نگرندنخستين بار بود در ز
ا به خود جلب كنم. از گدا صدقه طلبجه آنها راى اينكه توم برا پست مى:كنم و يا باال مى:برمن خود ر

ب مى:نامندا خو آنها رًالاست:هايى كه معموجود خود، احساسات و تمايالت نيك و خونمى:كنند. من در و
ا يكجا جمع كنـد و تـمـامشن و موزون راين انديشه:هـاى روfلى احساسى كه هـمـهياد كشh كـردم وز

يرياد است و مانند آتش زفتم. حس تنفر در روح من زاغ نگرا در بر گيرد در خود سرگى رندپديده:هاى ز
لى باز شك وخته مى:گردد. وافروغى دارد و گاهگاه با آتش شديد خشم و غضب برك فروخاكستر اند

ىند، و طوره در مى:آورا به لرزقات اين دو حس چنان عقل مرترديد در روح من بيشتر است. بعضى او
اب مى:شود و هيچگون و خرگرم، حالتـم دند كه مدت مديدى از خود بى:خود مى:شوا مى:فشـارقلبم ر

م خمودهه:اى سرد مى:شود كه گويى مرده است. فكريكم نمى:كند. قلبم به اندازگى تحرنداى زى برچيز
ا به شدت در فشار مى:گذارد بدينت تجسم و تصور مرحشتناكى قدرس واب مى:رود. كابوشده و به خو

ى نمى:فهمم.م و چيزا سر مى:كنم، به هيچ چيز ميل نداريادى رهاى زتيب كور، كر و لنگ، شب:ها و روزتر
م هنوز به خاك سپرده نشده:ام.م مى:آيد كه ديگر جسدى شده:ام كه فقط به علت اشتباهى نامعلوبه نظر

ا دريـرا بيش از پيش در من تشديد مى:كـنـد. زگانـى رنداس از چنيـن زل و هر حيات، هـوfاك ادامهادر
ا هم از انسانت داشتن رگ حتى لذت نفر مرًگ، هم معنى كمتر است و هم ظلمت بيشتر ... قطعامر

سلب مى:كند.
انم به مـردماى مردم هستم؟ آيا چنانكه مى:نمايم هستم؟ چـه مـى تـوسالتى بـر مبشر چـه رًاقعاو

ندان مى گفتند و هميشه هم مى:گويند و مستمع هم دارا كه از مدت ها قبل ديگربگويم؟ همان:هايى ر
ا كه خودمان:ها و مفاهيمى رم اين آرند؟ اما آيا حق دارا بهتر از آنچه هستند نمى:سازگز هم مردم رو هر

اهى مخالh آنها اختـيـار هم بدان:ها عمل نمى:كنم تبليغ نـمـايـم؟ اگـر رًبيت شده غالبـامن با آنها تـر
م؟جود «من» تخمير شده ايمان ندارمش اين نيست كه به حقانيت آن عقايد كـه در ومى:كنم آيا مفهو

لى او از بس به انتـظـارابى بدهم؟ وى من و با من نشسته است چـه جـو... پس به اين آدمى كه پهـلـو
اب من ماند خسته شد و از نو شروع به صحبت كرد:شنيدن جو

الگز اين سؤافتت نشده است هر—:اگر نمى:ديدم كه هنوز جاه طلبى تو قادر به از بين بردن شر
م كهى من از آن چنين نتيجه مى:گيرا بشنوف:هاى مرى حرا نمى:كردم. همين:قدر كه شهامت دارها ر

حى هماى تقويت اين عالقه از شكنجه و عذاب رو تو به خودت خردمندانه است. چون كه تو برfعالقه
ان يك مقـصـرا در مقابل خود آسان كرده و با تو بـه عـنـوار تو رضعيـت دشـوان نيستى. لذا مـن ويـزگر

م.ان يك مجرصحبت مى كنم نه به عنو
گى و روح انسانى پى برده بودندندموز زگ و اشخاصى كه به رانى بزرمانى در ميان ما سخنور... ز

اى تكامل هستى تالش مى:كردندياد برگذشتگى زان و از خوداوجود داشتند. مردمى كه با اشتياق فرو
شى به آنهااموگز دست فرف نسبت به انسان ملهم بودند. كتاب:هايى تأليh كرده:اند كه هرو با ايمان ژر

يبايى ابدى از صفحات آنـهـا سـاطـع اسـت.ا در آنها حقايقى جاويدان ثـبـت شـده كـه زيـرسد، زنمـى:ر
فته:اند. در ايـنى حيات الهام گرسيم شده:اند جاندار بوده، از نيـروتمثال:هايى كه در اين كتاب:ها تـر

fاد از آنها پديدار است و كلمهجود دارد؛ عشق صميمانه و آزان وكتاب:ها، هم شهامت و هم خشمى سوز
اب كرده:اى...ا سيرچشمه:هاى الهام روح خود رايدى در آنها ديده نمى:شود. من مى:دانم كه تو از آن سرز
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انه است.ياكارعشق و حقيقت ساختگـى و رfهبارا گفتار تو دريراما شايد روح تو بد تغذيه شده اسـت. ز
ى. تو مثل ماه با نورضوع به خودت فشار مى:آوراين موfهبارسد كه هنگام گفتـار درچنين به نظر مى:ر

تشارلى حرليد مى:كند ويادى توت غم انگيز و مبهم است. سايه:هاى زافشانى مى:كنى. نورتوى پرديگر
شى به چيز باارزًاقعاانى وم نمى:كند. تو گداتر از آن هستى كه بتوا گرخيلى ناچيز است و هيچكس ر

ه:اى است كه از مستغنى سـاخـتـنا هم كه مى:دهى نه به خاطر لـذت بـى:انـدازمردم بدهى و آنـچـه ر
اى اين است كه حقيقت تصادفـىيبا مى:برد، بلكه خيلى بيش از همـه بـرگانى با افكار و كلمـات زندز
اءانى در ازى مى:دهى تا بتوى. به اين علت چيزاى مردم باال ببرمى بر الزfپديدهfجها تا درجود خودت رو

ار ساده:اىباخوانى هديه:اى بدهى. رگانى و مردم بستانى. تو گداتر از آن هستى كه بتوندآن بيشتر از ز
ش درى. هنگام كـاوابحه مى:گـذارجه به خودت به مـر توfهابر بهـرا در برت ربيات ناچيـزهستى كه تجـر

لىصيh احساسات معمويند. ممكن است كه تو با توا بر مى:گزگى رندئيات ناچيز زحقايق، قلم تو، جز
انىى كه بتوا دارانايى رلى آيا اين توى. وف سازا بر فكر و خرد آنها مكشوى رمردم عادى حقايق ناچيز

اعتالى روح آنها باشد در آنها بيدار كنى؟...fا كه مايهچك باشد، انديشه:هايى رهر قدر هم كو
انىش كنى و نتوباله:هاى عادى كاونه! آيا تو مطمئنى كه اين كار مفيدى است كه در كثافات و ز

ًف است، كامالى جز حقايق ناچيز و مبتذل پيدا كنى كه ثابت كنند فقط بشر پست، احمق و بيشرچيز
چه، شايد هم، حاالحم و تك و تنها است؟ گريادى بوده، ضعيh، قابل ترجى زايط خارو هميشه تابع شر

ا حس مى كنم كه روح او سرد و ذهن او كنديرضوع متقاعد كنيد! زا به اين موفق شده:ايد او رديگر مو
صا در كتاب:ها مى:بيند و اين كتاب:ها بخـصـوات خود رشده است... همين كافى است! هنوز تصـور

اشته شده باشند، هميشه تا حدى انسان رند نوا «استعداد» مى:گذاراسم آن رًالتى كه معمواگر با مهار
ا ديدخود رfهشتى بى:اندازقتى كه زاننده با ديد نويسنده به خود مى:نگرد و وم مى:كنند. خوهيپنوتيز

ار دهى؟ مگر تـوا در اختيار او قـرانى اين امكـان را در خود نمى:يابد. آيا تـو مـى:تـوامكان بهتر شـدن ر
اى اينكه احساس مى كنمحم مى:كنم برا بكنى در حالى كه تو خود... اما من به تو رانى اين كار رمى:تو

نى. بله!فى بز خود حرfئهاى تبرش مى:دهى در اين فكر نيستى كه برف:هاى من گوتو در حالى كه به حر
گانى ما هستيد.ندزfهمريh بايد هميشه شاگرد دقيقى باشد. شما همه، معلمين روزا يك معلم شريرز

اقص صحبت مى:كنيد و فقطيد. شما همه از نوخيلى بيش از آنچه كه به مردم مى:دهيد از آنها مى:گير
اجد آنها نيستيد؟ شما چها مى:بينيد. اما در بشر شايستگى:هايى هم بايد باشد. مگر خود شما وآنها ر

شان مى:كنيد و بهى تصويرحمى و خرده:گيريد كه با چنان بى:ره روز داريتى بر اين مردم عادى و تيرمز
يد؟گناهانشان مى:شمـارfاعظ آنها مى:دانيد و افشاكننـدها پيامبـر و و نيكى بر بدى خود رfخاطر غلبـه

ا به زور خلق كرده:ايد مثل دو كالف سياهانى كه شما آنها ركاران و بدكارجه شده:ايد كه نيكولى آيا متوو
fليهنگ:هاى اوئى از رنگ شده و جـزى رگمى هستند كه به علت نزديكى به هم خاكستـرو سفيد سردر

ى:تر از شماهاانست خيلى قوخدا باشيد... او مى:توfيدهگزم كه شما برفته:اند؟ ترديد دارا گرهمديگر ر
اندافروزگانى، به حقيقت و به مردم برندشار به زا با آتش عشقى سرانست دل:هاى آنها ريند. مى:توگزا برر

ىلى شما همچون مشعل نـيـروخشنـد... وت و عظمتش بـدرار قدرتا آنها در ظلمت هستى ماننـد انـو
هر بى:اعتمادى نسبت بها با زشيطان دود مى:كنيد و دود شما در فكر و روح آنها نفوذ مى:كند و آنها ر

يد؟م مى:سازد. بگو: چه به مردم مى:آموزخود مسمو
ا از نگاهير خود احساس مى:نمودم. به او نگاه نمى:كردم زfنهى گوا روم اين شخص رنفس:هاى گر

نجا ريخت و مـرقه:هاى آتش بر مغز من فرو مـى:ركردن به چشمان او بيم داشتم. كلمات او مانـنـد جـر
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ار است... وال:هاى ساده چقدر دشواب دادن به اين سؤان مى:فهميدم كه جومى:داد.. با حالتى نگر
ابى ندادم.جو

سم:انم، از تو مى:پرا كه تو و امثال تو مى:نويسند با دقت مى:خوهايى رچيزfاين من، كه همه—:بنابر
ايد در مردم احساسات نيكى رياد مى:نويسيد... آيا ميل دارى مى:نويسيد؟ و شما هم كه زبه چه منظور

انيدا انجام بدهيد. نه! شما نه تنها نمى:توانيد اين كار ربيدار كنيد؟ اما با كلمات سرد و سست كه نمى:تو
ت وا هم مچاله شده و له شده، فاقـد صـورهاى كهنه رگانى اضافه كنيد بلكـه چـيـزنده:اى به زچيز تـاز

منده سازد ازا شرى جز اينكه شما راند چيزا مى:خوقتى كه انسان آثار شما رشكل تحويل مى:دهيد. و
لى و پيش و پا افتاده است: مردم پيش پا افتاده، افكار پيش پا افتاده،آنها نمى:آموزد. همه چيز معمو

تم احياء آن صحبت كنيد پس كو دعوگشتگى روح و لزوسرfهباراهيد درقت مى:خوقايع... پس چه وو
 روح باشند؟fس شهامت و كلمات نشاط بخشى كه الهام دهندهگانى، كجاست دروندبه خالقيت ز

يم درجود مـى:آورى جز اين:هايى كه مـا بـه ونه:هاى ديگـرگى نمـوند... ممكن است بگويـى كـه ز
شبختانه بر كلمات مسلط است بس ننگيـن واى كسى كه خوا بريرا نگو. زاختيار ما نمى:گذارد. اين ر

اف كند. اگـرتر از آن باشد اعـتـراند برگى و اينكه نمـى:تـوندابـر زم:آور است كه به ضعh خـود در بـرشر
اىلى بـرگى نيسـت وندنه:هايى كـه در زى ابداع نمـوانى با نيـروگى هستى، اگر نمـى:تـوندهم:سطـح ز

گىان نويسندا مستحق داشتن عنونه خود رشى دارد؟ و چگوم است ايجاد كنى، كار تو چه ارزختن الزآمو
گانيشاننداهاى بيهوده و با تصاوير كثيفى كـه از زا با ماجرجه مردم رقتى كه حافظه و تـومى:دانى؟ و

ار كن كـهسانى؟ ترديدى نيسـت! اقـريان نمـى:رمى:كشى، انباشته مى:كنيد، فكر كـن، آيـا بـه مـردم ز
انه:اى در او شود وى كينه:توزمسارجب شرت مو تصويرfى تصوير كنى كه پردها طورگانى رندانى زنمى:تو

يعا تسرگى رندبان نبض زانى ضرا در او پديد آورد... آيا مى:توان به ايجاد شكل ديگر هستى رميل سوز
ان، تو هم نيرويى در او بدمى؟انى مثل ديگركنى، آيا مى:تو

ف:هاى او فكر مى:كردم.همصحبت عجيب من دقيقه:اى مكث كرد. من ساكت به حر
يh خيلى كم اسـت و— من گرداگرد خود مردم عاقل خيلى مى:بينم، اما در ميان آنهـا آدم شـر

ا هميشه مى:بينم كه انسان هـرم نيست چرنجور است. معلـوحشان بيمار و رآنهايى هم كه هستنـد رو
تر است.ارگانى او دشوندتر و زى او كمتر و بيماره نيرويh:تر است به همان انداز شرًحاقدر پاك:تر و رو

ياد است، بهگانى بهتر در او زندلى همانقدر كه غـم زى ندارد. ودر نتيجه جز تنهايى و غم سهم ديگـر
اى اين نيست كه بـاقت:بار او بـرگى رندگـى و زماند آن در او كم است. آيـا درِ ايجادِته قدرهمان انـداز

قع به او كمك نشده است؟...گفته:هايى كه مشوق روح او است، به مو
همصحبت عجيب من ادامه داد:

ى؟ ببينانگيزا جال مى:دهد برا كه روح انسان رنشاط بخشى رfانى آن خنده— بعد هم آيا مى:تو
مايگى مى:خندند،ش كرده:اند، با بغض مى:خندند، با فـروامو فرًا كامـالآخر مردم از ته دل خنديدن ر

گز در ميان اين خنده:ها صداى خنده:اى كه از ته دل واغلب از ال:به:الى اشك:ها خنده مى:كنند، و هر
سالمتىfب خنده كردن مايهى! خـواند نمى:شنوا بلرزگسـاالن ربزرfحسابى باشد، خنده:اى كه سينـه

fانى خندهان شمرده مى:شود. آيا مى:توات او بر حيوم و يكى از امتيازاى انسان الزروح است... خنده  بر
اى اينكه پستى كه به تو مى:كنند، آنهم فقط برf شماتت بار، غير از اين خندهfاى اين خندها سوى رديگر

عظه كردن تنهاا جمع كن، حق مـواست رى؟ حوانگيزحمى هستى، در مردم برآدم مضحك و قابل تر
ا مردم رfاقعى و صادقانـهانايى بيدار كردن احساسـات وى اين اصل كلى به تو داده مى:شود كـه تـورو
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هماب كنى، درا خرگـى رندت:هاى زانى به كمك آنها، پتك مانند، بعـضـى از صـورداشته باشى تا بتـو
ى،مسارا ايجاد كنى: خشم، كينه، شرى رادتر ديگرگى آزنديك، زگى تنگ و تارندى و به جاى اين زيزبر

ا در همان در دنيا، همه چيز رم:هايى هستند كه به مدد آنها مى:تـوه يأس بغض:آلود اهرت و باالخرنفر
ا اگريرى؟ زآوركت درا به حرانى آنها رى؟ مى:توم:هايى بسازانى چنين اهريخته نابود ساخت. آيا مى:تور

تى شديد نشان دهى، و يا بـها به خود مى:دهى بايد يا به معايب و نقايص آنها نفـرحق گفتار با مردم ر
ى ازتو عشق عظيمى در خود نسبت به آنها احساس كنى. حاال كه پـرًخاطر آالم و دردهايشان باطنـا

نى خيلى بينديش....فى بزاين احساست به درون تو نتابيده پس فروتن باش و قبل از ايكه حر
اكم و افزون:تر مى:گرديد.يكى بيش از پيش مترشن مى شد اما در روح من تاره داشت روا تازهو

ايش نهفته نمانده بود هنوز صحبـت مـى:كـرد.ى براياى روح من هم چيـزلى اين آدم كه حتـى در زوو
فت:ت مى:گرگاهى اين فكر در من قو
—:آيا او آدم است؟

ى اين معما فكر كنم و از نو كلمات او مثلانستم روب گفتار او شده بودم، نمى:تواما چون مجذو
فت.م فرو مى:رن در مغزسوز

 آن خيلى با تأنىfسعهشد و تولى رسعه مى:يابد، وفا توگانى ما، هم از پهنا و هم از ژرند—:معهذا ز
گانى دامنه پيدا مى:كند،نديد... زا نداركت آن ريع حرانايى تسرت و توا كه شما قدريرت مى:گيرد زصور

م است: شمـااهد داد؟ معلـواب خوند. چه كسى به آنهـا جـوا مى:آموزال كردن رو روز به روز مردم سـؤ
انيدك مى:كنيد كه بتوا آنقدر درگى رندم زلى آيا خود شما مفهوايى مردم! وان پيشوشيادان غاصب عنو

ا پيش بينى مى:كنيد؟ا مى:فهميد و آينده رمان خود ريد؟ آيا احتياجات زشن سازا روان آن راى ديگربر
ط كـرده اسـت، چـه سقـوًحـاگانـى فـاسـد شـده، رونـداى بيدار كـردن انـسـانـى كـه بـر اثـر پـسـتـى زبـر

گى خيلى كم شده و ميـل بـهند او بـه زfحى شده است! عالقـهانيدبگوييد؟ او دچار انحـطـاط رومى:تـو
گى كند، مى:شنويد؟ اكنونندك ز مثل خـوًاهد اصالگانى شايسته در او رو به اتمام است، مى:خـوندز
انت مشتى استخوا انسان ديگر به صوريرقيحانه مى:خندد: زا تلفظ مى:كنيد ومان رآرfقتى كه كلمهو

شت ديگر روح او نيسـت، زfك اين تـودهشيده شده است. محرست كلفتى پـوشت و پـوآمده كه از گودر
قعى كه هنوز انسـاناظبت و تيمار نياز دارد. بجنبيد! تا مـوى است. او به موس:هاى كثيـh وبلكه هو

انيد بكنيد،گانى در او چه مى:تونداى بيدار كردن عطش زگى كند. اما شما برنداست كمكش كنيد تا ز
سيما ترنگى فاسد شدن او ردر حالى كه فقط ندبه مى:كنيد، مى:ناليد، آه مى:كشيد، بدون اعتنا چگو

مايگى آكنده است، سستىسد، دل:ها از جبن و فروگى به مشام مى:رندگى از زسيدى پومى:نماييد؟ بو
مى به هم بسته است... شـمـا در ايـنشته:هاى نـرا با را از كار بازداشته و دست:هـا رو تنبلى خـردهـا ر

حم هستيد! چهچك و بى:مقدار و قابل تريد؟ چقدر شما كونى چه مى:آوربوبى:نظمى و هرج و مرج و ز
انايىان و مغز توست داشتنى كه قلب سـوزياد است! اى كاش يك آدم خشن و دوه نظاير شمـا زانداز

ت،مى:داشت پيدا مى:شد كه محيط بر همه چيز بود! چه مى:شد كه در اين تنگـنـاى نـنـگ آور سـكـو
كاين مرده:هاى متحرfاح تحقير شدهار آنها اروس:وبات ناقوآسايى شنيده مى:شد و ضرگفته:هاى معجز

ه در:مى:آورد...ا به لرزر
جودت كرد. من به او نگاه نمى:كردم. يادم نمى:آيد كدام يك در وف:ها مدتى سكوبعد از اين حر

حشت يا خجلت؟من بيشتر بود: و
انى به من بگويى؟او شنيده شد: چه مى:توfنسردانهال خوسؤ
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اب دادم: هيچ!جو
ما شد.ت حكمفر و از نو سكو

اهى كرد؟گى خوند— پس حاال چطور ز
— نمى:دانم.

اهى گفت؟—:چه خو
ت كردم.سكو

ت نيست!...ى عاقالنه:تر از سكو—:هيچ كار
مكث دردناكى نمود و به دنبال آن صداى خنده:اش بلند شد. چنان بالذت مى:خنديد كه گويى

fلى دل من از اين خنـدها پيدا نكرده اسـت. وعى راحت و مطبـوصت چنين خنـديـدن رمدتها است فـر
يست.لعنتى خون مى:گر

ا گم مى:كنى؟گانى؟ تويى كه به اين آسانى دست و پايت رند— هه هه هه! اين تو هستى —:معلم ز
ان:هايى مثل تو كه پير به دنيافكر مى:كنم حاال فهميدى من كى هستم؟ هه هه هه ... هر كدام از جو

اسيمه مى:شدند.ا مى:باختند و سرآمده:اند اگر با من سر و كار پيدا مى:كردند، همينطور مانند تو خود ر
مىقاحت و بى شـره دروغ و وا در زرجدان خود نلرزد كه خود رفقط آن كسى ممكن است در مقابل و

ن!ف بـزطت كافى ست! حـراى سقـوى كم است كه فقط مشتـى بـرانايى تو به قـدرشانده باشـد. تـوپو
هاا از چنگال خجلت و درد رئه كند. آنچه گفتم تكذيب كن، جانت را در مقابل من تبرى بگو كه ترچيز

ا كه من به توى باش، به خودت اطمينان داشته باش تا آنچه راى يك دقيقه هم شده قوكن! الاقل بر
ا نشان بده تا بهحى خودت رت روم ... قدرى تو سر تعظيم فرود بياورم و در جلونسبت داده:ام پس بگير

يكى، گم كرده:اما در تارگى رندم. چون انسان هستم. زاف كنم! من احتياج به معلم دارمعلمى تو اعتر
ا بهاه را مى:جويم. رگى نوين رنديبايى، به سمت زف حقيقت و زشنايى، به طرى روى به سوستگاراه رو ر

ار بى:اعتنايىا از اين لجن زض مرلى در عون، وى كن، بزمن نشان بده! من انسان هستم. به من كينه ورز
اهم بهتر از آنچه هستم باشم! چكار كنم؟ به من بياموز!گى بيرون بكش! من مى:خوندبه ز

اى منفكر مى كردم: آيا انجام تقاضايى كه اين مرد به خود حق داده و پيش پاى مـن نـهـاده بـر
اهه مى:گردد. بايستى ريكى شك و ترديد بر افكار مردم چيرش مى:شود، تارگى خاموندمقدور است؟ ز

شششبختى كـواى خواه بيشتر نمى:بينم. نبايد بـراه كدام است؟ من فقط يـك را پيدا كرد. رخروج ر
ضامندى از خود، انسانشبختى نيست و رگى در خوندشبختى نيست! معناى زكرد. احتياجى به خو

گى دراقعى زندم ومفهـواالتر از اين:هاست. ا بدون شك، مقام انسان خيلـى ويرضا نمى كنـد، زا ارر
ى هدف است و هستى در هر لحظه بايد هدفى بس عالـى داشـتـهى تالش به سويبايى و نيـروز

هگى كه در آن همه چيز تا اين اندازند زfسودهب كهنه و فرچولى نه در چهار اين امر ممكن است وباشد.
فته است...ار گرادى روح و فكر انسان در تنگنا قرمحدود شده و آز

ام، مثل خنديدن كسى كه فكر بر احساسش غلبه كـردهلى اين بار خيلى آراز نو خنده:اى كرد و
است.

ا بايدگار گذارده اند! چره آثار كمى از خود به ياديادى در دنيا بوده:اند و تا چه انداز— چه مردم ز
يكه تحرا نسبت به خود بى:اندازا حسادت ما ريرستيم، زاين طور باشد؟ اما ما به گذشته لعنت مى:فر

ند.جود نـدار وًند اصالشى بجاى گذارارزگ خود اثر پره چنين مردمى كه پس از مرا امروزيرمى كند، ز
ان بدل مى:شود.اب مى:رود و به حيوا بيدار نمى:كند. به خواب مى:رود ... هيچكس هم او رانسان به خو

١٤

م است. از زدن او بيم نداشتـهت عشق الزارش آتشين و با حراز آن نوِباتيانه وبه دنبال ضـراى او تازبر
ان استحقاقا به عنوك مى:كند، و آن را دربات تو رنى معنى ضرى و بزست بدارا دوباش. چون اگر تو او ر

ه جانشش كن. دوبارازت نوارقتى هم كه احساس درد نمود و از خود خجالت كشيد با حرمى:پذيرد. و
ى خود دچارى:ها و فساد فكـرا از تبهكـارمى:گيرد... مردم هنوز طفل هستند با اينكه گاهگاهـى مـا ر

مندند...حى نيازروfهاى غذاى سالم و تازشش دايم و پيگير برلى هميشه به محبت و كوت مى:كنند وحير
ى؟ست بدارا دوانى مردم رآيا مى:تو

ار كردم:ا تكرال او ربا ترديد سؤ
م يا نه! بايد صميمىست دارا دواستى خود من هم نمى:دانم آيا مردم رم؟ رست بدارا دو— مردم ر

 بهًم! انسانى كه دقيقـاست دارا دوو صادق بود: نمى:دانم. كيست كه با خود بگويد: بـلـه مـن مـردم ر
ال فكرى اين سـؤم» مدت:هـا روست داراب داده بگـويـد «دودرون خويش مى:نگرد قبل از ايـنـكـه جـو
سنگ:ها از ما دور هستند.مى:كند. همه مى:دانند كه نزديكان ما فر

م.ا مى:فهمم... و مى:روت رنى منظورف بزت كرده:اى؟ اهميتى ندارد. بى:اينكه تو حر—:تو سكو
حشتناك شده بودم اواى خودم وه كه من بـرسيدم: به همين زودى. چون آن اندازبآهستگى پـر

اى من نبود.بر
اهم آمد. منتظر باش.لى باز:هم پيش تو خوم، و—:بله، مى:رو

فت.و ر
فت مثل اينكه سايه:اى بود و محو شد...عت و بدون صدا رجه نشدم. بسرفت؟ متوچه جور ر

جها احساس نمى:كردم و متـوماى بيرون رى نيمكت درون باغ نشستم. سـرمن باز هم مدتـى رو
خشد.خت:ها مـى:در درfى شاخه:هاى يخ بستهمـى در رو آن بگرfشيد طلوع كرده و اشعـهنبودم كه خور

مين كهنسالشيدى كه مانند هميشه با بى:اعتنايى مى:تابيد و تماشاى اين زشن و خور روز روfمشاهده
ايم شگفت انگـيـز وند، برق مى:زشيد بـر خورfير اشعـهفته بـود و در زگرفى در برشاك بـرتوتى كه پـوو فر

جالب شده بود.


