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  باز  این چه ابر بود که ما را  فرو گرفت
  

  20/12/98مورخ:  شنبه،سایت زیتون، روز سه :منبع
  
  هایم مثل یک تکه چمن روش بودحرف«

  من به آنان گفتم
  آفتابی لب 

  درگاه شماست
 1»تابدفتار شما میکه اگر در بگشایید به ر

 
  ،2دیآقا فر سالم

 »کانین«و  به مدرسه  میبود یکه دبستان يدور وصل کرده، روزگار يهامن و تو را به گذشته یانبوه خاطرات
 گریکدیو در سفر و حضر، تابستان و زمستان، اوقات را با  میبود هیو همسا يشاگردو هم یکالسو هم میرفتیم

اال ب افتاد؛ تو  قیعم ياما فاصله انیکه م درقم خور ياگونهو اوضاع به دیچرخ ينحوفلک به. میکردیم يسپر
 یاسیس يسبب فشارهابه ،یو من هم، چنانکه افتد و دان یگشت استیعالم س نانِینشصحبت صدر و همرفتی 
کره  يسو نیه سال است که در ااز نُ شیام رفت، مجبور به ترك آن آب و خاك شدم و بکه بر خانواده ینیسهمگ

  .و بار و درس  و مشق  مشغولم کارو به  دهیگز یسکن یخاک

ت باب نیمثبت شده، از ا تیکرونا روسیو شیدر اخبار خواندم که آزما راًیاخ. خبرمیاز احوالت ب هاستسال
یدوارم ، ام»تنت به ناز طبییان نیازمند مباد« .ات را به دعا  از جانِ جهان خواستارم یبهبود و سالمت ؛ناراحت  شدم

از  یکیکه در  دمید ییدئویو ش،یچند روز پ. لباس عافیت بپوشی و بستر بیماري را ترك کنیدر اولین فرصت 
بدان   ياکه در نوشته تیکرونا شیشدن آزما ثبتو م يماریدرباره ب يدر استان قم، فرد ونیزیتلو يهابرنامه

. ياآمد که از آن برنامه ناراحت و ناخرسند شدهیات بر مياز نوشته بعد. را طرح کرد یطنز نکاتبه  ،يپرداخته بود
قصد  ه،بیکرد که جز مطا دیکأکرد و  ت یعذرخواه حاًیشد و تلو ظاهراً ونیزیشده در تلو ادیفرصت، فرد  نیدر اول

 خصوصاً د؛یاناراحت شده یو خانوادگ ياآن سخنان ناراحت شده دنیفهمم که از شنیم. نداشته است یرضو غ
در جاي خود، در یکی از را براي تو نساخته بودند و آن سخنان ناروا بود و » فرهنگ«دانم مدرسه که می

                                                   
  ».  سوره تماشا«، شعر »حجم سبز«، دفتر هشت کتابسهراب سپهري، .  1
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شور ک علوم انسانی در  دفاع کردم و آنرا خدمتی به نهادینه شدنِ» فرهنگ«سیس مدرسه گفتارهایم، از نفسِ تأدرس
 چرا که ؛یدکردیو عبور م یدگذشتیو م یدگذاشتیو م دیکردیم يدار شتنیخو ياما کاش قدر 1؛قلمداد کردم

 ماش نگذاشته؛ بلکه از چشیآن بنده خدا را به حساب باور شخص یِبه اتفاق مردم، عذرخواه بیقر تیاکثر
 ينکرد و آب رفته را به جو یامر، کمک نیا  ،یپرسیاز من م. دندیخانواده شما به هسته سخت قدرت د یکینزد

   .غلبه داشت ،لیمثبت احتما نتایجاش بر یباز نگرداند و  در مجموع آثار منف
د را خو کدمی ستیبرنامه طنز سخت است و آزاردهنده، بد ن کیاگر تاب آوردن و تحمل کردن  ن،یبر ا افزون

 و  فیبارها مورد طعن و تخف ر،یچند دهه اخ یکه ط يبگذار یانبوه روشنفکران، هنرمندان و اهل قلم يجابه
اهر پناه، اجازه  ظیبخدوم و و  فیشر يهاانسان نیبار به ا کی. اندگرفتهقرار  یتوسط رسانه مل تهمتو  نیتوه

 ،همچنینرا خاطرت هست؟  یدر دهه هفتاد شمس »تیهو«؟ برنامه ه داده شد ونیزیشدن و دفاع  از خود در تلو
زهرا رهنورد  ،يموسو نیرحسیرهبران محصورِ جنبش سبز، م هیعل یامانیمکرر و ب يهاهجمه ر،ینُه سال اخ یط

؟؟  کالهت نها اجازه دفاع داده شدهآبه  بارکیپخش شده؛   یاسالم يمهورج يمایاز س ن،ینازن یِکروب يو مهد
                                                  :که  به مصداق شیندیکن و با خودت در خلوت ب یرا قاض

                                                                             ينپسند شینچه بر نفس خوآ
  مپسند                                                                              يگریبر نفس د زین

  
و افترا  نیناسزا و توهه سال نُ مداومِ دنیسخت است؛ شن یونیزیبرنامه طنز تلو کیتاب آوردنِ در برابر  یوقت

  چقدر دشوار و طاقت فرساست؟؟

شد و ما با شوق و ذوق فراوان، یدر مدرسه برگزار م» قرآن يسوهب«دبستان، مسابقات  امیهست، در ا یادت
 نِیاماز مض یکی. کردیمو در مسابقه شرکت می میسپردیخاطر مو نهم را به ستیام و بیجزء س یمک يهاسوره

و   انتیکه به نام د یحکومت زان،یتا چه م یکنیفکر م. بر اقامه قسط و عدالت است دیکأت ،یسور مک يکوین
و رفع  يزیستظلم ،يمرز و بوم برپا گشته، در تحقق عدالت گستر نیدر ا شیسال پ کیو فقاهت، چهل و  تیوال
 نحو اغلبیبه ،و برابري طلبی يکه عدالت گستر میبگو دیمندانه باشهروندان موفق بوده  است؟ سوگ انیم ضِیتبع
ثبات این ا؛ براي بر صدر نشسته است يخرافه گسترتضییع حقوق شهروندان و  کاري و پنهان محاق رفته وبه

 ماه، فاجعه سقوطخونین آبان کشتار :تلخ نیمه دوم سال جاري را با خود مرور کنی اتفاقاتمدعا، کافی است 
اه مرمقِ اسفند،  انتخابات سرد و بیآن کاري و دروغ مشحون از فریب سانیِرهواپیماي اوکراینی و نحوه اطالع

                                                   
  به این امر پرداختم. نگاه کنید به :» فلسفه هانا آرنت« سلسله درسگفتار  جلسات نهم و دهمِ  در ابتداي 1.
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توجهی بارید؛ دیر اعالم کردنِ خبر شیوع ویروس کرونا در کشور و بیقول شمس تبریزي از آن یخ میاخیر که به
اشی، اي مردم بتو ج. »خود حدیث مفصل بخوان از این مجملتو « ؛سخنان متخصصان و کارشناسان در این باببه

از هموطنان  يریسفانه، کثأمتکنی؟؟ شان بوي صدق و راستی استشمام میکنی و از سخنانبه مسئوالن اعتماد می
 یاسالم يبه کارنامه جمهور یاند و نمره قبولمرده و دل نیدل زده و دل چرک ،یکنون تیمن و تو، در وضع

زمه با خود زم »هیسا«کامانه و حسرت ناکانه، از زبان و  تلخ بینندیرا در افق  نم یشیبه گشا دیدهند و  امینم
 :کنندیم

 چه ابر بود که ما را فرو گرفت نیا باز

 نیعالم است ا ی، گرفتگتنها نه من

 یکنیچه م نمیدست برده در دل و د يا

 ن؟یو هنوزت کم است ا یسوختهجانم ب

 یدهیدم نگاه کن که چه بر باد م کی

  نیآدم است ایبن دیهزار ام نیچند
 

 ینیحکومت د دلی در گرويو  امتجربه کرده انیرا به ع »یمانیس يهادست یناتوان«دورم و  اریکه از آن د من
در  انت،یاست، هم به د یاخالق ياز نهاد حکومت، هم امر انتینهاد د کیباورم که  تفک نیبر ا قاًیو عم  ندارم
ما،  انیکه اکنون از م يامر ؛رساندیعادالنه قدرت و ثروت مدد م عیکند، چرا که به توزیم شتریب خدمت اریآن د

سکوالر دارد، به من آموخته و نشان  یدر کشور کانادا که حکومت ستنیها زسال. رخت بر بسته استاالسف مع
ه همراه ب یرامونیپ يهاانسان يبرا یبرکات فراوان ش،یهایرغم کاستبه ک،یداده که ساز و کار و فرهنگ دموکرات

رسد و با آنان نشست و یقوم م يزعماتو که دستت به . اي از حکمرانی که ما از آن محرومیم؛ شیوهآوردیم
  ؟یدهیم نیخشمگ قِیبه خال توضیحیچه  ،يبرخاست دار

نجه کرونا دست و پ مهیب این نوشتار را با آرزوي سالمتی براي تو و دیگر هموطنانی که این روزها با ویروس
امیدوارم حالِ مملکت ما ایران، که جملگی دل نگرانِ اعتال و آبادانی و سربلندي آن . برمکنند، به پایان مینرم می

هستیم و این روزها هیچ اوضاع مساعدي ندارد، در آینده نه چندان دور بهبود یابد و مجال زیستن براي همه 
  . هاي زیست رنگارنگ، در آن فراهم گرددو نحوه گوناگون ایرانیان، با عقاید

  رفیق قدیمی     
 سروش        


