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  شده يت گر روزگار سپريروا
  

  ۱۳۹۱ ورير، مرداد و شه۴۷مجله نافه، شماره  :منبع
 يعلـ  چـون جـالل آل احمـد ،    ييآشـنا  ينامهـا ن دانشـور را در کنـار   يميه  نام سهنوز نوجوان بودم ک

ک  جـالل آل  يـ خ  از دوسـتان نزد ين شيمادرم، دکتر عبدالحس يعمو. دميشن يمطهر يو مرتض  يعتيشر
و همسـرش   بـه او  » يره سـرگردان يـ جز«رمـان   ور؛ن دانشيميو ازدواج او با س يياحمد بود  و واسطه آشنا

 متانـت  دانشـور  و آرامش و  و صراحت لهجه  آل احمد  يمادرم درباره تند ياز عمو. است م  شدهيتقد
ن يــز ايـ ننوشـته  کـا  يدر آمرام اقامـت او  يـ درا ن يميبـه سـ   کـه   ييانکـه در نامـه هـا   ده بـودم؛ چن ياد شـن يـ ز

ن کـوب و  يـ ن زريعبدالحسـ زوج ر يـ ن دانشـور نظ يميجالل آل احمد و س زوج. شود يده ميد يتندمزاج
روزگـار  ؛ طنز ن کردنديران زميبه فرهنگ ا ياديو خدمات ز  معاصرهستند ياز مفاخر فرهنگان يقمر آر

سـو   يبـ  يدند و بسـو ينقاب خاک کش در يگر رويکدياز  يبا فاصله کمدانشور  ين دو بانوياست که  ا
  . پرواز کردند

  
ران يـ در ا انقـالب   يکـه  در پـ   ينسـل  يآرمانهـا  چـرا کـه    ار دوسـت دارم؛  يرا بس» يره سرگردانيجز«

شـه چـپ   يو اند» مـراد «ر يتحـت تـأث  » يهسـت « .ده شده اسـت ير کشيبه تصو ييبايمعاصر بوده ، در آن به ز
ان يـ بـر هـم زدن نظـم موجـود و از م     ينـد و در پـ  يب يد مـ ياه و سفيا را سيدانشگاه آن روزگار دنحاکم بر 

کـه در آن    طبقـه  يبـ  ياجامعـه  اسـتقرار   ن اسـت؛  ينـو  ياسـ ينظام س افکندن يو پ يبرکندن نظام پادشاه
و نشسـتگان   يک کويگر برابرند و ساکنان يکديشود و همگان با  يافت نمي يعدالت يچگونه ظلم و بيه

بـر   به روزگـاران  که  يبه سبب مهرندارد، اما  يبا مبارزه مسلحانه  همدل نهاندر  يهست. ک سفرهيبر سر 
نگـون بخـت و    ن جماعـت يـ و بـا ا  رود ينان مـ يافتن مراد و درمان او سراغ زاغـه نشـ  ي يبرادل او نشسته، 

 يمتوسـط  يانسـانها  يدر زنگـ  ين حال،  هسـت يدر ع . شود يشنا مآ ن مبارزان دست از جان شستهيهمچن
سـت را  ين نحـوه ز يـ و ا نـدارد  يچندان يهمدل نگرد و با آن يف ميده تخفيش به ديکم و ب ر مادرش ينظ

بزرگ انجـام دهـد و جامعـه را     يا آمده تا کارهاين دنيپندارد به ا يم مراد يبه اقتفا تابد، چرا که يبر نم
ش پـا  يامـور پـ  ار کردن ياخت و همسر و فرزند  ينرو کسب روزي؛ از انو در اندازد ير و رو کند و طرحيز

شـان را  يا ييتو گو دارند؛   يعتيآل احمد و شر در گرودل  يمراد و هست . ندينما يم يتيافتاده و کم اهم
 يمـ  يمـان همسـر  يپ يکـه آخراالمـر بـا هسـت    ز ين  »ميسل«. ننديب يش ميخو يانسان يواال يتجسم آرمانها

 يد  مـذهب يـ مـراد دغدغـه هـا و عقا    ن جامعه بسته ، هر چنـد بـر خـالف   ياديدل در گرو تحوالت بنبندد،  
 اسـت و کـار و بـار   يسن منظـر بـه   يـ کوشـد از ا  يست و مـ ين بابت شرمنده نياز ا دارد و يپررنگ يعرفانو
ان يـ ان بـا مبـارزه مسـلحانه و از م   يـ ن ميـ د؛ و در ايـ ش بـر آ يخو يتحقق آرزوها  يو در پ بپردازد ياسيس
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اه و يا را سـ يـ م  عمومـا دن يمراد و سلو ينسل هست .ندارد  يزمشکليبرداشتن و ترور مخالفان ملک و ملت ن
محقـق شـده    ين آرمانهـا يالعـ  يعجلـه داشـت کـه بـه رأ     يليداشت و خ يبلند يد و آرمانهايد يد ميسف
از  يند و جهـان را عـار  يوضوح کبوتران بنشـ  ينشد که روبرو ي؛ ولا را گلستان کنديو دن نديش را ببيخو

 يت صـلب و سـخت و بـ   يـ مِ واقعيو تلخکامانـه تسـل   تجربه کنـد  يفسردگ و يو ظلم و رنج و تلخ ياهيس
  . رحم  شد 

  
د، بلکـه  ياه و سـف يا را نـه سـ  يـ دنده، ير بـه عرصـه رسـ   يـ ان اخيکـه در سـال  پس از انقالب در مقابل، نسل 

 يد و در پـ يگو يم يلکه بدان آرکند، ب يف نميرا تخف يو اکنون يينجايا يند و  زندگيب يم يخاکستر
ن بابـت  يـ شـود و از ا  يخـود روان مـ  ...) شتيت، معيمسکن، بهداشت، امن( ه ياول يازهايورده کردن نبرآ

ن حـال  يدر عـ . در رسـد  ... ي، آگاهييباي، زيچون عشق، دوست يه ايثانو يازهايتا نوبت ن ستيشرمنده ن
انجـام دهـد    يبزرگـ  يکارها د،يز يم يکره خاک يکه رو ين چند صباحيدر ا کند قرار است يفکر نم

 يواجـد آرمانهـا   يانگراسـت و در زنـدگ  د آرميـ کـه  نسـل جد  يدر واقـع، درحال . رو کندر و يا را زيو دن
و سـت  يا نن حـال آرمانشـهرگر  يکرد؛ در ع يگا زندين دنيشود بدون آرمان در ا ياست، و مگر م يچند

محقـق شـده و در    يبشـر ز يـ دل انگ يکه در آن تمام آرمانها يست؛ ناکجاآباديناکجاآباد ن يدر جستجو
 يانسـانها جهـان را  کـه   ده يقت تلخ رسـ ين حقيرا که به تجربه  به است؛ چين يخبر يو زشت يآن از پلشت

 ل، و نـه  يع فضـا يـ سند و جـامع جم يقد ييکه نه از سو يانيآدمکه تردامنند؛  يانيپر کرده اند؛ آدم متوسط 
کـو خصـالند و صـداقت و    يو انصاف و عدالت؛ بلکـه هـم  ن   يکياز ن يعارو پست و رذل  گريد ياز سو

ر يـ رنـگ و تزو يو ن يو نا مردمـ  يو ناراست  يکژ همشود،  يده ميدر رفتار آنها د  يو پاک يامانت و راست
 ينـامراد  ، انـت ي، قسـاوت، خ ي، زشـت يعـدالت  يب يشه قدريهم ن،يبنا برا. خورد ينها به چشم مان آيم در

 يدر سـر نمـ  محـال   يتمنـا  نـرو ياز ا .سـت ين يريـ ز و گزيـ شـود و از آن گر  يده مـ يـ د يانسان يدر زندگ
؛ بلکـه تمـام   ديـ آ يبر نمـ  ينسانن امور از عالم ايامحاء ا يد و در پکن ينم ننهاده  يروزطلب و  پروراند 

  .شترين و نه بيکند، هم يرد تا  آنها را حداقليگ يهم خود را بکار م
  

سـر وکـار   ک يـ از نزد ي، هم بـا نسـل کنـون   بود دهيآن روزگار را د يل و هواران هم حايرمان ا يبانو
 يعتيآل احمـد و  شـر   ريـ ت کم نظيمحبوبو شهرت و ي، دوران بالندگ د بود؛ همسر جالل آل احمداشت

سـاله   يدوران سـ ن حال يدر ع. ک محشور بودينزد فرهنگ و ادب از  ياز اهال يريو با کث را تجربه کرد
 يو در دهـه هفتـاد شمسـ    ديـ ن ديالعـ  يرا بـه رأ  يدر نگرش به زندگ ن تحوليو ا ،تجربه کرد زين ر راياخ

         .روحش شاد. ت کرديتمام روا يا به هنرمندشده ر يروزگار سپر


