
١ 
 

  حادثه ایمان
  

نوانِ ام تحت عیو منتشر شده سخنران ادهیاز متن پ يانسخه ،يادهیناد زیهفته گذشته، دوست عز
 »آفتاب معرفت«شده بود و در کتاب  رادیا» زنجان«در دانشگاه  شیکه نوزده سال پ »مانیحادثه ا«

فر کردم و ها ستهفرستاد. با خواندنِ متن، هم سوار بر بال خاطرات شدم و به گذش میبرا افته،یانتشار 
را به خاطر آوردم؛ هم نگاه و نگرش » اصالحات«در دوران  یمکان و زمان آن سخنران يحال و هوا

  ردم.را تجربه ک نیریو ش بیغر یآوردم و لحظات ادیرا فرا  شیآن روزگار خو لِیتانسسیو احوال اگز
 از تابش یمانیو آنوقت من مثل ا« آمده است: يشعر سپهر نیا ،»مانیحادثه ا«مقاله  یشانیپ در

ه دربار »انیک« هینامه نغز نشر ژهی. آن روزگار، و»دیباغ خواهم نشان کیاستوا گرم/ ترا در سرآغاز 
له با مج زِیانگو دل کوین يهامصاحبه گر؛یمنتشر شده بود. خاطرم هست، افزون بر مطالب د »مانیا«

با  نشیرا با لذت تمام خواندم و درباره مضام انیملک یو مصطف يسروش، مجتهد شبستر میعبدالکر
  ».باد ادیباد آن روزگاران  ادی. «میکرد یمبسوط يدوستانِ همدل، گفتگوها

ام »ندانهشورم مانیو ا يمجتهد شبستر«در مقاله  ،یکه در دهه هشتاد شمس يریآن روزگار، به تعب در
تتبعات  مالت وأ. رفته رفته، با تدمیفهمیم» شورمندانه مانیا«از سنخ  شتریرا ب يسپهر مانِیآوردم، ا

ومه در منظ مانیاز مقوله ا تمی؛ هم رواافتمیرا در شیخو تیبه روا يورزمانیانواع ا گریهم د شتر،یب
ر سنخ منتشر شده، چها »يسپهر يفلسفه الجورد« ، که در»آواز آبها یپاک«کرد. درمقاله  رییتع يسپهر

ر از س مانیا« ،»شانهیاندمعرفت مانیا«، »شورمندانه مانیا«کردم:  کیتفک گریکدیرا از  يورزمانیا
در شهر  »مانیجدال شک و ا« یِدو قسمت یِسخنران چند سال بعد، در». آرزومندانه مانیا«و  »نهیطمان
 تیو عاف زیمل برانگأت يبه گفتگوها تیرا هم بدان افزودم و با عنا یکانادا، شقّ پنجم يِکلگر
 مانیا«م: داد یمبسوط حاتیاش توضدرباره ،یفسکیداستا» برادران کارامازوف«در  وشایو آل وانیسوزا

  ».شکّاکانه
نا آش يورزمانیشقوق ا گریگفتم، با دیشورمندانه سخن م مانیو ا »مانیحادثه ا«که از  يروزگار

 گریام، دستهیمالتم، هم تجربه زأها و ترفته، هم خواندهام نبود. رفتهتر، مسئلهقیدق رینبودم و به تعب
گانه ر شقوقِ پنجرا د هايها و کنجکاودغدغه نیحصل اامر مهم را بر من آشکار ساخت. ما نیشقوق ا

  کردم. يبندفوق صورت
و  ونمرامیبه جهان پ ینگاه و نگرش رواق يدر حال و هوا شتریب سم،ینویسطور را م نیکه ا اکنون

 میبویاست، م ونیرواق تیبه روا لتیفض نیترنیادیو بن نیتر) را که مهمataraxiaآرامش درون ( 
 و طارچون ع یکه در آثار بزرگان یشورمندانه و گرم مانیاز ا ت،یوضع نیکنم. در ایو جستجو م
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ز ا مانیا«کردم تجربه آنرا داشتم، عبور کرده و با یکم فکر مدست يزند و روزگاریموج م يمولو
  م:کنیلب زمزمه م ریز ،يسپهر یاز پ ،یاز گاهنوسم و هرأم شتریب» غفلت پاك«و  »نهیسر طمان

  
  هايزیتبر پشت
  زد...یم میصدابود که  یپاک غفلت

  یآب لب
  ها را کندم و نشستم پاها در آبوهیگ

  چه سبزم امروز من
  است اریچه اندازه تنم هوش و

  سر رسد از پس کوه... ،یاندوه نکند
 خواندیاست که مرا م ییآوا دورها


