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  ما به نديدهي ا  نامه

   

1  

زمين بوده ي  ه تا امروز هفتاد سال مهمان خداوند بر سفرهكاز بندگان خدا ي ا بنده     
نند ك تا از سر سفره بلندش نماندهي پايان است؛ و چيز اش رو به است؛ و فرصت مهماني

ه عجالتاً نه آب هست و نه آباداني؛ و نه هيچ منصب و مرتبت كجا  نند به آنكو پرتش 
است؛ و ـ راست يا دروغ ـ كي ه روز مباركخواهد از امروز  و غير ديواني، ميي ديوان

گذران اين ي ـ چگونگكي داريم ـ معلوم نيست تا ي ا گفت آفتاب درخشندهي هواشناس
آنها ي اي، و برا نهادهي ه تازه قدم ميمون خود را به مهمانكتو، ي را برا“ خوليي مهمان”
تو و اين جد “ نديده”ه بعد از تو خواهند آمد و بحتمل فرزند، نوه، نتيجه، نبيره، يا ك

ه چندان ي كند ـ گزارشكتو هستند، گزارش ي غير اعالي اعال، و شايد هم تا حدود
  .ن نورچشم جوان واقع نخواهد شدبين آ مقبول طبع خوش

ي ترسيمي است ـ ولي رد، اين گزارش ترسيم زندگي كه مالحظه خواهك چنان     
و روابط را ي زندگي ـ ميل نداري ه جوانكو تو ـ ! ريه، خشن، ناهنجار و ناانسانيكبسيار 

ي نسي آخر جوان). ديدي ه در گزارش خواهكاين گونه (ي ريه و ناهنجار ببينكاين گونه 
درخشان و پر اميد ي   آيندهكي جوان چنان به. شيرين و خوشايندي ها است پر از وعده

ي ها دوزد و مجذوب وعده شود و چشم مي ـ و البته توام با يأس و ترديد ـ خيره مي
مثالً . شود خودش و ديگران نميي گذران زندگي ه متوجه چگونگكشود  آن ميي  نسيه

شيرين نظير آن ي  و صدها وعده“ املي كتا خوشبختده قدم ”تاب كتو چنان مجذوب 
ده ”ـ و آن ي رسيدي به هفتاد سالگي از بيست سالگي كي شو ه متوجه نميي كهست
  ! نشده استي هنوز ط“ قدم



شيرين را پشت سر ي ها ه وعدهكما پيران، ! استي رس سن تقريباً حسابي پيري  ول    
درخشان، بيشتر به گذشته ي   آيندهكي چشم دوختن بهي جا نون بهكايم، ا گذاشته

خود را زير سؤال ي  آميخته به افسوس و حسرت و ندامت، گذشتهي يفيتكرويم و با  مي
همه اميد است و ي عبارت ديگر، جوان به! بريم رحمانه زير سؤال مي بريم ـ و بسيار بي مي

  !نو حرماي و بدبيني همه يأس است و نااميدي آميز؛ و پير مبالغهي بين خوش

   
  

   

نيم اين كديگر مطرح كيي خودمان و براي ه من و تو، و همه بايد براي ك و اما سؤال    
و ي ه من در زندگي كراهتكرحمي، خشونت و   ه آيا اين زشتي، ناهنجاري، بيكاست 

 واقعيت كنم، يك بينم و برايت گزارش و ترسيم مي سفرگان مي سفران و هم روابط هم
طور آن را سياه و بد ترسيم  سياه دارم ـ ايني ه قلب و چشمك آن دليل است؛ يا من ـ به

همه مسرت، ي ها و روابط آنها سرشار از عشق نيست؛ آيا زندگ آيا وجود انسان! نم؟ك مي
گونه  ام آن را اين  دوديكه من با اين عينكـ ! نيست؟ي و زيبايي آرامش، فراغت، روشن

  !بينم؟ سياه و بد مي

ي انصاف و بيي راهت، نابرادركه اگر ناهنجاري، خشونت، كاست  سؤال ديگر اين     
و ي  واقعيت طبيعكاست؛ يا يي  واقعيت عرضك واقعيت است، آيا يكمهمانان ي

  !فطري؟

و ي دليل بدبين ه من ـ بهكاين خداپسندانه نيست . نيمكها را بايد روشن  ايني   همه    
 كدل ببينم ـ و آن را ي شن و سياهو آدميان را همه زشت و خي خودم ـ زندگي دل سيه

  !نم، و بگذرمكواقعيت فرض 

   
  

   



ارها را داشتم ـ ي كه دل و دماغ خيلكخدا حدود ده پانزده سال پيش ـ ي   اين بنده    
“ رفراندوم”ها  يا به قول فرنگي“ پرسي همه”ي مدت چند هفته اقدام به نوع بهي زمان
ها و  كه در پاركوضوع رفراندوم اين بود م. ردمي كو غير عبادي غير سياسي ا گونه

ها  گرفتم؛ و اين سؤال را از آن افراد صنف سالمند را ميي ها جلو ها و خيابان گاه گردش
حادث بشود و تو از سن و سال ي ا سفر، هرگاه معجزه سال و هم برادر هم”: پرسيدم مي
الً پنج يا ده به مثي دارد ـ برگردي شباهت به پيري مك كه بالنسبت يكـ ي نونك

ي ه مهماني كگونه بگذران جديد را هماني بار ديگر فرصت مهمان كيي سالگي، آيا حاضر
آيا : تر عبارت ديگر و ساده به! گذراني؟ و انشاءاهللا حاال حاالها هم ميي ا بار را گذرانده اين

و ي اين بارت چنان در شادماني، مسرت، رضايت، آرامش، صفا، خير و خوبي مهمان
رحمت خدا بر ي مترين ترديد، و با رضا و رغبت بگويكه امروز بدون كگذشت ي يزيبا
و ي سفري، همسايگ ه حق همكباد ي سفرگان خوب و هنجار و مهربان سفران و هم هم
سفر خود تا  آزار با اين هم ه چنان خوب و بيكجا آوردند؟  ماهوحقه بهكرا ي قافلگ هم
ي و ماللت را از گذران مهماني ، نارضايتدورتكمترين ي ك ه امروز خاطرهكردند ك

  “!ندارم؟

ه ك ـ كاندي جز تعداد! دادند؟ به اين سؤال ميي چه پاسخي نك ر ميك پسرم، ف    
ي زندگي، پاسخ خاص خودشان نسبت به ي بين ها و جهان دليل نوع باورها، نگرش به

د در اين بوي رفراندوم شوندگان چيزي  دادند ـ پاسخ بقيه ميي ا ليشهكمشخص و 
نيم، و اگر قرار باشد كرا از نو آغاز ي و مهماني اگر قرار باشد بار ديگر زندگ”: هكها  مايه

ي رار حتكتي ه آرزوكه نوبت اول گذشت، خدا گواه است كگونه بگذرد  اين بار هم آن
چه بر ما گذشت؛  به گرگ بيابان نگذرد آني اله!  ساعتش را هم ندارمك روز و يكي

زيستي،  آخر اين چه هم! بودي خولي ن بدتر از مهمانكباور ! بود؟ي ا مهمانيآخر اين چه 
اش دلهره بود؛ جان  ه همهكاين ! نبودي ه مهمانكاين ! بود؟ي ا سفرگي و همي سفر هم
اش حسرت و حرمان و افسوس  همه! ديگر بودكندن بود؛ چنگ انداختن و قاپيدن از يك

 كخاطر ي ه بهكداند   خدا مي !ن و محروميت بودله زد اش دويدن و له همه! و دريغ بود
همه را ي رديم ـ و از ناچاركديگر وارد كه بر يكها  ها و سختي ها و ستم لقمه نان چه رنج

  “!رديمكتحمل 

سفران  ـ ما همي ـ و درواقع ناانساني و روابط انساني ه وضع مهمانكن ك فرزندم، باور     
ه من دارم برايت كاست ي تر از چيز ريهكتر و  تر، ناهنجارتر، پر آزارتر، زشت تيرهي خيل



از هيچ !! رديمكديگر كوفت يكرا ي ه چگونه فرصت مهمانكداند  خدا مي. نمك ترسيم مي
رسيد و در  ه دستمان ميكتا آن جا ! رديمكديگر فروگذار نكي نسبت بهي اذيت و آزار

آب ي ا ه لحظهكديگر مجال نداديم كآزار داديم؛ به يديگر را چزانديم؛ كتوانمان بود ي
مثل حيوانات درنده، و بدتر از ي ما حت) بالنسبت. (خوش از گلويمان پايين برود

نوع  ه حيوانات درنده الاقل با همي كاركرديم ـ ك پاره مي هكديگر را تكحيوانات، ي
  ! نندك خودشان نمي

و ستم بود ـ ي رحم ونت و قساوت و بيچه ديديم همه خش چه بر ما گذشت، آن  آن    
  !مĤبانه  مقدار اداها و نمايشات و الفاظ انسانكبا ي

گونه سياه ديده است، توجهت را  را ايني  سياه من زندگكعيني ه نگويك ايني  برا    
جمله قرآن شرح خبث ”: گويد نميي مگر مولو. نمك ات و اشارات جلب ميكني به بعض
ها  اند؛ اين گويان ها دروغ اين”: فرمايد انسان نميي   دربارهمگر قرآن! ؟“ها است نفس
بوت بنا كخود را بر حباب، بر هيچ و بر تار عني ها هست  اند؛ اين ها نادان اند؛ اين ارانك زيان

  !؟“اند ردهك

و روابط زشت و ي از وضع زندگي  در اين اشارات قرآن دارد در حقيقت گزارش    
  !دهد ست ميد ها به ناهنجار ما انسان

   
  

   

 كاين ي. نيستي سفران ترديد ريه و ستمگرانه بودن روابط ما همك در زشت و     
ريه كه آيا اين وضع كاين است ي اما سؤال بعد.  و قابل مشاهده استكواقعيت قابل در

ناجور بر ي ها اين وضعيتي داليل ناپذير است؛ يا به و اجتنابي  امر طبيعكو ناهنجار ي
  ! شده است؟عارضو بر روابط آدميان ي ندگهستي، بر ز

و ي مهر رحمي، بي اگر خشم، بي.  روشن ساختن اين موضوع بسيار مهم است    
درمان   درد بيكباشد، بايد گفت انسان گرفتار يي و طبيعي ها فطر انساني ناهنجار

ي  دربارهي العالج است ـ و در اين صورت هيچ حرف و بحثي  بدبختكاست؛ اسير ي



است، بدون ترديد قابل حل ي انسان عرضي  اگر مسألهي ول. ماند نميي  رفع آن باقحل و
  !و رفع نيز هست

توجه خود را دريافتن پاسخ اين سؤال ي  تواند همه  و در اين صورت انسان مي    
ه بر انسان عارض ي كچيز! عارض شدن آن مسايل چگونه بوده ست؟ي  نحوه: هكبگذارد 

انيسم و كشود؛ و براساس م عارض ميي شود؛ تحت شرايط ض ميعاري داليل شود به مي
انيسم و كرا بشناسيم؛ بايد مي بايد اين قانونمند! شود خاص عارض ميي ا قانونمندي

  .نيمكنيم؛ روشن ي كعارض شدن مسايل را بررسي چگونگ

   
  

   

  .مربوط و نامربوطي  ندهكپراي ها  مقدار حرفكي پردازيم به  و حال مي    

نامه  وصيت رويم، به و هرچه جلوتر مي. (نامه نيز هست از وصيتي لكين گزارش ش ا    
تاب مدون، مرتبط و منسجم را ك كتواند صورت ي نامه نمي و وصيت.) شود تر مي كنزدي

رده باشيم كحاصل ) از خودمان(ي ه مجوزك آني شوم برا ر ميكاين را متذ. داشته باشد
به ي رده باشيم؛ تا هر وقت هر موضوعكش آسوده تا خيال خودمان را در ترسيم گزار

رسد ـ فوراً آن را گزارش  نظرمان مفيد مي ه گزارش آن بهكرد ـ كمغز و زبانمان خطور 
  !نويسي نامربوطي  دغدغه نيم ـ بيك

   
  

   

تاب كقبالً چند ي عال ه اين جد ناموثق حضرتكديگر اين است ي  موضوع مقدمات    
ي وگو  مقدار بحث و گفتكها حاصل ي آني  ثر، يا شايد همهكاه كموثق به چاپ زده ـ 

اين  مند به ظاهراً عالقهي ا صورت سؤال و جواب با عده  بوده است بهكراتيكآزاد و غير دم
  !گونه امور و مباحث



را بگوييم و ي ه چيزهايكس اين رويه كدانم ـ برع ميي خوبي   من اين روال را تجربه    
  !ها بگذريم ا از آنبدون بحث و تبادل آر

الً ـ همان روال را دنبال كنامه هم عمدتاً ـ نه  گونه ـ يا وصيت تابك پس در اين     
  .نيمك مي

مندان  عالقهي ه با بعضكآورم  را ميي هاي از سؤال و جوابي تاب مقدارك در اين     
خود را ي  هم مشاهدات روزمرهي گاهي، يا بيشتر از گاه. ام اين گونه مباحث داشته به
درباب روابط ) ندكني را اسير روزمرگي ا ند؛ و خدا هيچ بندهك فرق مي“ روزمرگي”ه با ك(

تأمل دست ي براي ه فرصتكهم ي گاه. نمك ها برايت نقل مي خودمان انساني و زندگ
ذهن خطور  ه بهكرا ي چيزهايي و روابط و مسايل زندگي ليات زندگكدهد، درباب  مي
سنگ ي آن نورچشمي حساب و تصور خودم برا نم ـ تا بهك ند برايت گزارش ميك مي

امل، و توأم با فاحته او را كتمام گذاشته باشم ـ و نتيجتاً و نهايتاً رضايت و مسرت 
  !رده باشمكحاصل 

   
  

   

از همان كي اين روز و ساعت خجسته، با يكي  و حاال گزارشمان را به ميمنت و مبار    
  .نيمك مرغوب ـ و گه گاه آميخته به جدل ـ شروع ميي ها وگوها و پرسش و پاسخ گفت

   
  

   

تاب پدر و مادردار و صاحب شأن و كگفت  از دوستان ميكي ي:  اين را هم بگويم    
ي صاحب هويت حتماً بايد مقدمه داشته باشد ـ مؤخره نداشت، نداشته است ـ آن خيل

  .بدون مقدمه اصالً حرفش را نزني ول. مهم نيست



حساب مقدمه بگذاريم ـ چه  ه تا اين جا گفتيم بهكرا ي هاي ب است حرف پس خو    
  .هيچ مانعي! دارد؟ي مانع

من  طور مات به چرا اين! موافقي؛ ها؟! ها موافقي؟ اين قرار و روالي   خوب، با همه    
اين جايي؟ توجه و حضور پر ! دهي من گوش نميي ها حرف ند اصالً بهكن! ني؟ك نگاه مي

  !بله؟! ؟“گل بچينيي ا رفته”ـ يا ! ري؟و پيمان دا

ه كبا ادب ي اهللا به اين آقا پسر خيل كبسيار خوب؛ بار! شود اين جايي  معلوم مي    
  .نيمكپس شروع . حواسش اين جا است

   

  
  

  . آن را سفارش دهيدباط با ماارتتوانيد از طريق صفحهء  تهيه اين كتاب، ميي برا

www.mossaffa.com 

http://www.mossaffa.com/contactdes.html

