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  داریوش شایگان
  

 گانهیاست/...فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود/ اما  فهیوظ ياجبار/ شادمانه و شاکر/...انسان/ دشوار ۀگذرم از آستانیرقصان م«
  ». گفت بامداد خسته نیو حق گزارم! / چن رمیکم نداشت/ به جان منت پذ چیبود و ه

  
  کرد:     کیتفک گریکدیتوان دو نوع موجود دو پا را از یبه من آموخته م ستهیز ۀتجرب

 ،یشتیمع ياهاها و تنگنیوزد و ناکامیم یدر زندگ ینیناموافق سنگ ي. به نزد انسان شاکر، هر چند بادها»یانسان شاک«و » انسان شاکر«
 يهااز آرزوها و آرمان يریزند، هرچند کثیرا رقم م یخاک ةاز سرنوشت عموم ساکنان کر ی... بخشیروح ،یاسیس ،یاجتماع ،یشغل

خود  ةفرد را در چنبر ،یزمخت و صلب زندگ قاتییها و تضتییشود و محدودیمحقق نم یانسالیفرد، در م یِوانجو نو یدوران کودک
خندان آورد  لب ن،یتوان با دل خونیشود؛ اما میفرسا مسخت و طاقت یبه زندگ دنیاز اوقات معنا بخش یکند، هر چند برخیگرفتار م
رد و نظاره ک گرگونید يرا به نحو ایو آرامش  را لمس کرد و دن نهیرا آموخت و طمان نکرد یو هنر زندگ دیبر چشم کش ياو سرمه

 یر زندگگزار است، هر چند فرصت کوتاه بوده و سفو حق ریپذشاملو، منت ریلذت برد. انسان شاکر، به تعب دنیاز زنده بودن و نفس کش
  جانکاه. 

  
ردن از عمرو  و ک تیکند و شکایگله م گرانیو از د دیگشایها چشم میکاستاکثر اوقات بر نواقص و  ،یانسان شاک گر،ید يسو از

کردن و  فیجز با تخف شانش،یکه خاطر پاشان و پر ییاو شده است.  تو گو تیاز هو یرا مقصر دانستن، بدل به بخش گرانیو د دیز
 نینگذرد. چیخود مقصر دانستن، روزگارش نم یِنکنو تیکردن و عالم و آدم را در وضع ادی يبه بد شانیو از ا گرانیطعن زدن در د

ان جفا در حق ش عتیانگارند و معتقدند خدا و فلک و طبینم يزیو اندك شمرده، آنرا به چ نندیب یخود را نم يهايبرخوردار ،يافراد
تلخ  را هم کانیو نزد انیندانسته، اطراف ایناخواسته، دانسته  ایاند و خواسته لخکامدر مجموع ت رونیکرده و قدرشان دانسته نشده؛ از ا

  ».   را یافسرده دل افسرده کند انجمن« کنند؛ که یم
  
 رانیکه ا يمتاثر شدم. روزگار قاًیعم مارستان،یدر ب گانیشا وشیشدن استاد محترم دار يو بستر يمغز ۀخبر سکت دنیاز شن روزید

تمام  ينرمندکه با ه یدر منزل شخص قیبه تفار ،یمنصور هاشم زمیدوست عزرا داشتم و به اتفاق  شانیحشر و نشر با ا قیبودم، توف
 »يسهرورد ادیبن«را در  »یشناس گانیشا« ةدور گان،یدکتر شا ی. سه سال قبل، همزمان با هشتاد سالگدمیسریشان مآراسته شده، خدمت

  معاصر پرداختم.  ۀمتفکر برجست نیآثارِ ا یبه بازخوان الًیدر شهر  تورنتو برگزار کردم و تفص
  

و مرام  یام ، از مشکه برده يوافر يهابرگفته و بهره يمتماد انیدر سال گانیمعرفت شا ةکه از خوان گسترد ياریبس يهابر لقمه افزون
و  دنیشیو با خواندن و اند دهیرس یبا خود به صلح درون ده،یرا چش نهیشاکر است که طمان یانسان گان،یام . شاآموخته زیو سلوك او ن

ظات ها، به رغم طرحِ مالحنشست و برخاست نیدور گشته است. در ا يهارا در عمق جان تجربه کرده و هم نورد افق ییشکوفاقلم زدن، 
راد را هم نکات قوت اف شهیاو قضاوت کند. هم ةدربار فیطعن بزند و از سر تخف یدر کس دمیند چگاهیعالمانه و منصفانه، ه يانتقاد

هم  گریکه چند نفر د شانیدر منزل ا کباریو بازگو کند. خاطرم هست  دیایقوت فرد را ب ۀکوشد نقطیم ترقیدق ریبه تعب ایو  ندیبیم
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ن ر آد گانیخود را طرح کردند، شا يآمد، عموم حاضران مالحظات انتقاد انیبه م يروشنفکر یاز اهال یکیحضور داشتند، سخن از 
  است...  کینفتوژ اتیدر نشر شیهااست و عکس یآدم خوش عکس یسکوت کرده بود؛ پس از اتمام سخنان حاضران گفت: فالن قیدقا

  
گشوده ؛ از  اهیبشر و نور و گ يکرده و در به رو یپر و خال تیرا از ابد هیمحبت رفته و ر يتر باران به بلند يپا يشاکر، رو انسان

لم و صفاست در س ی. انسان شاکر، با هستندیبیشود و آنها را میخرسند م گرانید يهاتیخبر موفق دنیو از شن ستیتنگ نظر ن رونیا
 کانیصفت به نزد ایداند و دریرا م شیهاو داشته هايقدر برخوردار مات،ینواقص و نامال ۀرغم همآمده و بهدر یشتو با خود از در آ

  بخشد و به دوران باران. یگوهر م
  

  را به دعا از جانِ جهان خواستارم: گانیشا وشیدار یِاوقات، سالمت نیا در
  

  همت کن ،يدیتو اگر در تپش باغ خدا را د
  تـــآب اس یا حوضشان بــــهیو بگو ماه

  ارــــروقت چنــــــــــــــرفت به س یباد م
 مــــــــــــــــــرفت یمن به سروقت خدا م


